


   املـقدمـة٣ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ترجمة مؤلف الكتاب
 . علي بن سليمان بن أسعد بن إبراهيم بن علي بن متيم احلارثي املدينهو 

 .يلقب حبيدرة، وكنيته أبو احلسنو

ومل تذكر مجيع املصادر واملراجع سنة  ر،ولد ببالد بكيل من أعمال ذما
 ). هـ٥٩٩(والدته، ولكنها مجيعها قد ذكرت سنة وفاته 

 . فهو بكيلي املولد من بين متيم موطنه بالد اليمن

 : خهوشي
 ومل يذكر هو يف كتابه إال شيخا واحدا يف ،أمهلت املصادر واملراجع شيوخه

 .  ومساه بأديب األدباء أيب السعود بن الفتح،مقدمته
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كشف املشكل يف النحو٥ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . كن من م ومنٌّاحلمد هللا وحده وبه نستعني، اللهم عزٌّ

 احلمد :قال الشيخ أبو احلسن علي بن سليمان احليدرة رمحة اهللا عليه ورضوانه
هللا محدا يزيد النعم سبوغًا واحلسنات بلوغًا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

ونـزهه عن اختاذ الصواحب . ه األضداد واألندادله، شهادة من نفى عن شريك
واألوالد، وأشهد أن حممدا عبده الصادق األمني، ورسوله الناطق باحلق املبني، 

 . فصلوات اهللا عليه وعلى آله وسالمه
ل يف طاعته : وبعدفإنه كان حيضرين مجاعة من اإلخوان كَثَّر اهللا عددهم وطو

ا مددهم، وكانوا مؤثرين لألدب، متعلقني منه بأوثق السبب، يزيدون العلم إيضاح
وإن أحدهم ليسألين عن املسألة يف األدب . وسطوعا، ويزيدهم تواضعا وخشوعا

ختتلج يف صدره أو تغمض عن فكره، فانقع باجلواب غليله، وأوِضح بالصواب 
سان، فأجبتهم سبيله، فسألوين أن أرسم هلم كتابا يف هذا الشأن معينا على تقومي الل

إىل ذلك احنطاطًا يف هواهم، ملتمسا ِرضى اهللا تعاىل برضاهم، فوضعت هلم كتابا، 
له كماالً، ألين غري متبحٍر يف  له مثاالً، وال أدِعي مسيته بكشِف املُشِكل، مل أحتذ

ما وافيةً، وفوائد من ألفاظ سالعلم، وال مبتوفر على التماس الفهم، وضمنته ِق
النحويني شافية، من غري أن أستعني عليها مبطالعة كتاب، أو أقصد فيها لسلخ بلٍب، 

توىل اهللا ) أيب السعود ابن الفتح(وإمنا أخذت بعضها عن شيخي أديب األدباء 
مكافأته معىن أو لفظًا، وضبطت بعضها عن آثار املتقدمني حفظًا، وفرعت سائرها 

حته حتصيلهم، وحتمد حمكمه يد املناظرة، وتنصره تفريعا تقتضيه أصوهلم، ويشهد بص
لسان املذاكرة، وال أبري نفسي من اخلطأ الذي ال يكاد يسلم منه تصنيف، وال 

 يتبع ،خيلص من توغله تأليف، وأنا أعوذ باهللا من كل متكلف عنيد، وشيطان مريد
لفُضالء،  الفلتات، مهُّه معارضة األدباء، ونقض اي العثرات، ويحصي عليفيه عل

: مث إين رأيت املصنفني ِصنفني. خيبط يف عشواء جهله، ويدعي الفضل وليس من أهله
، ومع االختصار يهمطيالً ومقتصرا، فمع اإلطالة يرد ما ال فائدة فيه، وال عمدة عل

 . ينحذف من الفصول ما ال يستغىن عنه، وتدعو احلاجة إليه
 عن اإلفراط، ورغبة عن التفريط، فجعلت كتايب هذا يف درجة التوسط، ميالً



 ٦  كشف املشكل يف النحو

 أمجلت يف األول معرفة األصول، وفصلت يف الثاين معرفة ؛ربعة أكتبةأوجعلته 
ومجعت يف الثالث مجهرة من الفروع، وأوردت يف الرابع شيئًا من  العامل واملعمول،

 التصريف واخلط وما يتصل بذلك من القراءة وما حيتاج إىل معرفته الشاعر، وبوبت
كل كتاب أبوابا جعلت يف صدر كل باب أسئلة ينقضي الباب بانقضاء أجوبتها، 

يف الغالب أن يكون أول تلك األسئلة حقيقة ذلك الباب وحد ه الذي واعتمدت
هو املسموع : أن يسأل ما الكالم؟ فيقول:  وكلٌّ حنو،ينعكس ويطّرد فيجوز فيه كلٌّ

 . مفيد، وكل مسموع مفيد كالم كل كالم مسموع :املفيد، جلواز قولك
 . فالكتاب األول مستغن بنفسه عما بعده، والثالثة األخر متعلقة به تعلق الفرع بأصله

 . والكتاب الثاين مستغن عن الثالث والرابع
والكتاب الثالث مستغن عن الرابع، وكُل واحد من الثالثة األخر أيضا متعلق 

 . مبا قبله
احد يف ترتيباا يستغين األول عما بعده، ويقتصر وكذلك أبواب الكتاب الو

كل شيء منها إىل ما قبله، وكذلك فصول الباب يف ترتيبها، وإذا مثلنا بلفظني أو 
أكثر فاعلم أن كل لفظ يدل على نوع من ذلك القسم املمثل، وليس هذه الشرائط 

ألصل، وتصفح الزمة يف كل شيء، وإمنا هن األكثر من مجيع ما أوردنا فتفهم هذا ا
 .  وفقنا اهللا وإياك للصواب.هذا الترتيب من اخلطبة، فإنه مدخل الكتاب

 
 
 
 
 
 
 

 



كشف املشكل يف النحو٧ 

 آتاب األصول
 أو مثىن ،وهو يشتمل على معرفة األمساء ظاهرا ومضمرا، ومبهما ومفردا

وجمموعا ومعرفة األفعال ماضيا وحاالً ومستقبالً، ومعرفة احلروف عامالً وغري 
 والبناء واملبين، وعدد املرفوعات واملنصوبات ،اإلعراب واملُعربعامل، ومعرفة 

 . وارورات وازومات وما يتصل بذلك
 عن )١(وإمنا قدمنا هذه األصول لتنبين عليها الفروع، روى طاهر بن أمحد

إن هذا العلم ال يعرف فروعه إال من تقدم مبعرفة أصوله، : "-رمحه اهللا-اخلليل 
إمنا منعهم من الوصول تضييع األصول، فافهم موفقًا إن شاء : ثلولذلك قيل يف امل

 ". اهللا
 : هذا أول األبواب: -رمحة اهللا عليه-قال الشيخ أبو احلسن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 باب الكالم

                                   

بن سليمان بن إبراهيم أبو احلسن املصري  النحوي طاهر بن أمحد بن بابشاذ بن داود ) ١(
اللغوي ويل متأمالً يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة، مات صبيحة اليوم الرابع من رجب سنة 
 ،تسع وستني وأربعمائة، وله من التصانيف شرح اجلمل للزجاجي وشرح النخبة والتعليق

 . وغري ذلك



 ٨  كشف املشكل يف النحو

 ما الكالم؟ ومل سمي كالما؟ وعلى كم ينقسم؟ : ويسأل فيه عن ثالثة أسئلة
قام زيد، وقُم يا زيد، : و قولك حن،أما ما الكالم؟ فهو املسموع املفيد: فصل

وال تقعد يا عمرو، وليتك تقوم، وما امسك يا فىت، وإمنا شرطنا أن يكون مسموعا 
 احترازا من مسموع غري مفيد، كأصوات البهائم، وزجر الطري، وصدى ،مفيدا

مسوع كاإلشارات والوساوس واخلطرات، ألن ماجلبال وحنو ذلك، ومن مفيد غري 
 . يسمى كالماذلك وشبهه ال

حيرفونَ الكلم  : واعلم أن كُل كالم كلم، وكل كلٍم كالم، قال اهللا تعاىل
 .]٣٥: فاطر[ إليه يصعد الكلم الطيب :، وقال تعاىل]٤٦: النساء[ من بعد مواضعه
                    )بسيط: ()١(وقال احلطيئة

 )٢( يوما ولَم يلماملرء يفىن ويبقى سائر الكلم       وقد يالم الفىت
يف أول  فأما أن يكون بعض الكلم غري كالم فذلك غري واضح، قال سيبويه

 . ، وقد يكون الكلم مجع كلمة)١(هذا باب علم الكلم من العربية: كتابه
ومسي كالما اللتئاطه بالقلوب، فكأنه يكلمها مبعناه، قال اهللا تبارك : فصل

 . ]١٦٤: النساء[ يماوكلَّم اهللا موسى تكل :وتعاىل
معناه جرح قلبه باحلكمة جترحيا، وغري هذا التفسري أحب : قال بعض املفسرين

 .  ولكنا احتججنا به ألن اللغة تسعه،إلينا
 أمساء وأفعال وحروف، ويدل على صحة : وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

 .هذه القسمة السماع واإلمجاع والقياس
يا أبا األسود أنح هلم حنوا فإن : (-عليه السالم- ي قول عل أما السماع فمن

                                   

وهو  من . بن عبس، واحلطيئة لقب به لقصرههو جرول بن أوس، من بين قطبعة : احلطيئة) ١(
 . فحول الشعراء ومتقدميهم، وهو من املخضرمني أدرك اجلاهلية واإلسالم

 .البيت غري موجود يف ديوان احلطيئة) ٢(
 .     ٢/ ١: الكتاب) ٣(



كشف املشكل يف النحو٩ 

 . )١()اسم وفعلٌ وحرف جاء ملعىن: الكالم كله ثالثة أشياء
، ومل يقل أحد )ثالثة الكالم: (وأما اإلمجاع فما أمجع عليه املصنفون من قوهلم

 . منهم خالف ذلك
 عبارة عن املعىن، -ه اهللارمح -وأما القياس فإن الكالم كما ذكر طاهر بن أمحد

والعبارة تكون على حسب ما يقتضيه املُعرب عنه، وهو ال خيلو أن يكون ذات الشيء 
فعرب عن الذات باالسم، وعن . أو حدثًا من الذات، أو واسطة بني الذات واحلدث

احلدث بالفعل، وعن الواسطة باحلرف، فلو سقطت الذات لبقي الفعل بغري فاعل، 
ولو سقط احلرف لبقي .  لبقيت الذات جامدة ال خيرب عنها بشيءولو سقط الفعل

فصار املتكلم ال يستغين عن واحد من . ضعيف األفعال منقطعا ال يصل إىل األمساء
 .هذه الثالثة، وال يفتقر إىل شيء فوقها

 ألنه ال يصح منه الفعل، وال خيرب به إذا ؛ولكون االسم ذاتا، جاز أن يخرب عنه
ولكون الفعل حدثًا جاز أن يقع خربا، ألن الفائدة . ا أو واقعا موقع املشتقكان مشتقً

ولكون احلرف واسطة مل جيز أن يقع خربا وال . تقع به، وال يخرب عنه ألنه ال يفعل
قد : مخربا عنه، وإمنا جيء به إلجياب شيء للذات، أو نفي شيء عنها، حنو قولك

حرف جاء ملعىن، فاحلرف يقع إجيابا ونفيا، : قيلولذلك . قام زيد ومل يقم عمرو
والفعل موجبا ومنفيا، واالسم موجبا له ومنفيا عنه، ولكل واحد من هذه الثالثة حد 

فاحلد احلقيقة والرسم العالمة، والفرق بينهما أنه جيوز يف احلد كلٌ وكلٌّ ألن . ورسم
ه، وجيوز يف الرسم كُلٌ وليس شرط احلقيقة أن تكون جامعة للشيء مانعة لغريه عن

كٌلٍّ ألن العالمة ما دلَّ على الشيء من إحدى جهاته، وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا 
 . تعاىل

وإذا صحت قسمة الكالم على ثالثة وجب أن نذكر كل واحٍد من هذه 
 .  اهللا سبحانهءالثالثة حبقيقته وعالماته مرتبا إن شا

                                   

 . ١٤/٤٩ معجم األدباء :انظر) ١(



 ١٠  كشف املشكل يف النحو

 باب االسم
ما االسم؟ ومل مسي امسا، وما عالماته؟ وعلى كم : عة أسئلةويسأل فيه عن أرب

 ينقسم؟ 
االسم ما دل على معىن مفرد يف نفس شخص أو غري شخص، : فصل

فالشخص مجيع املوصوفات، وغري الشخص أمساء اهللا تبارك وتعاىل والصفات، وذلك 
الفعل يدل  ألن ؛ أي مجرد من داللة الزمان،املعىن هو نفس املسمى، ومعىن مفرد

بلفظه داللتني على احلدث والزمان، واحلرف يدل بلفظه داللتني على اإلجياب تارة 
وعلى النفي تارة، واالسم ال يدلُ بلفظه إال داللة مفردة وهي جمردة ذاتية، فعلى هذا 

كل اسم يدل على معىن يف نفسه، وكل ما دل على معىن يف نفسه فهو اسم، : تقول
داللة لفظ، وداللة :  األمساء، إال أن الظاهر منها يدلُ داللتنيوهذه حقيقة تلزم مجيع

زيد دلت :  وذلك حنو قولك-كما قدمنا-إعراب، فاللفظ يدل على جمرد الذات 
 .على ذات ومل خترب عنها بشيء

:  وذلك يف مثل الفاعل واملفعول من حنو،واإلعراب يدلُ على صريح املعىن
عِلم أنه فاعل، وكما نصبت عمرا عِلم أنه ضرب زيد عمرا، فكما رفعت زيدا 

يف ! ما أحسن زيدا: مفعول، ومثله يف التعجب والنفي واالستفهام من حنو قوهلم
التعجب، وما أحسن زيد يف النفي، وما أحسن زيٍد؟ يف االستفهام، فاللفظ متفق 

إن : ويف اخلرب. اب فدلَّ على املعاين املختلفة والفاصل بينهما اإلعر؛وإعرابه خمتلف
: هـقتل الناس ِعثمان، ومل يعِرب، فقال ل:  مسع رجالً يقول-عليه السالم-عليا 

 .  رضي اهللا فاك،ارفع الفاعل وانصب املفعول
ومعىن مسوه أنه :  كما قال طاهر بن أمحد،وسمي امسا ألنه مسي مبسماه: فصل

اعل ألن كل اسم جتوز أن ينسب أبان عنه شخصا وغري شخٍص، فرفعه إىل رتبة الف
إليه الفعل وأخرجه إىل حالة الوجود، إذ هو قبل أن ينطق به غري شيء، فإذا نِطق به 

 . دلَّ على الذوات، ولوال االسم مل يعرف املسمى
واشتقاقه عند البصريني من السمو وهو العلو، وعند الكوفيني من السمة، وهي 

سنعلمه بعالمة :  أي]١٦: القلم[  على اخلُرطومسنِسمه :العالمة، قال تعاىل
 ما قدمناه :أحدمها: ظاهرة، واألول أصح القولني، والدليل على ذلك من وجهني



كشف املشكل يف النحو١١ 

 من :وهو أن االسم يرفع املسمى إىل رتبة الفاعل وخيرجه إىل حالة الوجود، والثاين
علم آدم األمساء و :ال اهللا تعاىلـقبل تصغريه وتكبريه من حنو، سمي وأمساء، ق

ومل يقل أحد يف تصغري اسم وسيم وال يف مجعه أوسام، فدلَّ  .]٣١: البقرة[ كُلها
ذلك على أنه من السمو، وتصريفه من مسا يسمو وليس من السمة، فال جيوز أن 
يصرف على وسم يسم، واحتججنا بالتصغري والتكسري ألما أصالن يف األمساء 

 . فيحتج ما على موضع اخلال
 :)من أربع جهات(وعالمات االسم ثالثونَ عالمة تلتمس : فصل

فاليت من أوله سبع ،حروف اجلر، حنو:  وهي؛من أوله وآخره ومجلته ومعناه :
الرجل : يا زيد، واأللف والالم للتعريف، حنو قولك: من زيد، وحروف النداء، حنو
إن زيدا قائم، :  وإن وأخواا حنولوال عليٌّ هللك عمر،: والغالم، ولوال لالمتناع حنو

 محرمني، وأما : أي ]٩٥: املائدة[ قتلوا الصيد وأنتم حرمتال : و واو احلال، حنو
وأمَّا السائل  ،]٩: الضحى[ فأمَّا اليتيم فال تقهر :وله اهللا تعاىلق تفصيل، حنولل

 . ]١٠: لضحىا[ فال تنهر
رجلٌ زيديٌّ، وتاء التأنيث : ب حنو قولكياء النس:  وهي؛واليت من آخره عشر

حبلى : مسلمٍة وقائمٍة، وألف التأنيث املقصورة حنو:  حنو،املبدلة يف الوقف هاء
رجل : محراء، وبيضاء، وتنوين التمكني حنو:  حنو،وسكرى، وألف التأنيث املمدودة
مذكر صه ومه، وحروف التثنية واجلمع السامل لل: وامرأة، وتنوين التنكري، حنو

الزيدون، والياء يف : الزيدان، والواو يف قولك: األلف من حنو قولك:  وهي،واملؤنث
 .الزيدين، والزيدِين، والتاُء يف الزينبات واملسلمات
 ألا حرف خلع متحرك، ومل نقل ؛ وإمنا قلنا مهزة التأنيث كما قال الكوفيون

 هو أي ساكن ال يتحرك  ألن األلف؛-كما قال البصريون-ألف التأنيث املمدودة 
الرجال، : التكسري مثل: حبال فاعرف الفرق بينهما، واليت من مجلته مخس هي

هذه : أنا وأنت، واإلام حنو: فليس ودنينري، واإلضمار حنو: واجلبال، والتصغري مثل
 كونه فاعالً أو مفعوالً :الذي واليت، واليت من معناه مثانٌ هي: وهذا، والنقصان حنو

ا، مثال الفاعلأو ما، ومؤنثًا أو مذكرعرفًا أو منكرا أو ما عنه أو منعوتخرب : ،قام زيد
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زيد قائم، وإن زيدا قائم، وكان زيد : ضربت زيدا، ومثال املخرب عنه: ومثال املفعول
قائما، ومثال املنعوت مررت برجل قائٍم، ومثال املعرفة أنا وزيد، وهذا والرجل 

: قائمةٌ، وقاعدةٌ، ومثالُ املذكر: رجلٌ وغالم، ومثال املؤنث: ال النكرةوغُالمه ومث
وقاعد إال فيه، . قائم فهذه كُلها عالمات االسم ورسومه ال توجد إال معه وال جتتمع

كُلُّ فاعل اسم وليس كل اسم فاعالً، : وال جيوز تعريه عن مجيعها، فعلى هذا تقول
 . وكذلك الباقي
ظاهر ومضمر ومبهم، وسنفرد لكل :  ينقسم على ثالثة أقسامواالسم: فصل

 . واحٍد من هذه الثالثة بابا نستويف فيه شرحه إن شاء اهللا وباهللا التوفيق
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 باب االسم الظاهر
  ما الظاهر؟ ومل سِمي ظاهرا؟ وعلى كم ينقسم؟: ويسأل فيه عن ثالثة أسئلة

لَّ بلفظه على مجرد ذاته، وبإعرابه على أما ما الظاهر؟ فهو كل اسم د: فصل
 . صريح معناه
ومسي ظاهرا لظهوره وجتليه واستغنائه بنفسه عما يفسره، خالفًا : فصل

 . للمضمر واملبهم، والناقص
مفرد، ومثىن، وجمموع، فاملفردات مخسة : وهو ينقسم على ثالثة: فصل

وغُالمه، ومسيت صحيحة زيد والرجل :  مثل، أمساء صحيحة مفردة منصرفة:أنواع
احترازا من املثىن واموع مجع : لسالمة أواخرها من حروف العلة، وقيل مفردة

هذا : السالمة، ومنصرفة لتمكنها من اإلعراب ألنه يدخلها الرفع والنصب واجلر مثل
بالرجِل، ومثله الرجلَ، ومررت الرجل، ورأيت : ،غُالمه زيد، ورأيت هذا غُالم

 بغالِمِه، فإن خال من األلف والالم واإلضافة دخله مع اإلعراب التنوين، ومررت
هذا زيد ورجلٌ، ورأيت زيدا ورجالً، ومررت بزيٍد ورجٍل، ولو أضفته إىل : مثل

نفسك مل يتبني فيه اإلعراب؛ ألن ياء النفس ال يكون ما قبلها إال متحركًا بالكسر 
احترازا مما : مي، ورأيت غُالمي، وقلنا غالباهذا غالمي ومررت بغال: غالبا، مثل

: آخره ألف إذا أضيف إىل الياء بقيت األلف على حاهلا وفُتحت الياء بعدها، مثل
 . فتاوى وعصاي

إبراهيم، وموسى، ومسيت غري : ومعتلة مثلوأمساء غري منصرفة صحيحة 
ال يدخلها إال ما منصرفة ألا ال جتري لوجوه اإلعراب كلها ألا مشبهة بالفعل، ف

 هذا إبراهيم، ورأيت إبراهيم، مررت :يدخل الفعل من الرفع والنصب، مثل
وميتنع منها اجلر والتنوين كما امتنعا من .  هو يقوم ولن يقوم:بإبراهيم، ونظريه

موسى وحبلى مل يتبني فيه : الفعل، فإن كان آخر االسم الذي ال ينصرف ألفًا مثل
هذا موسى، ورأيت موسى، ومررت مبوسى، :  تتحرك، تقولإعراب ألن  األلف ال

: وأمساء منقوصة، مثل.  هو خيشى ولن خيشى:ونظريه من األفعال املعتل باأللف
القاضي، والغازي، وهو كل اسم آخره ياء خفيفة قبلها كسرة، فإن كانت الياء 

 يكن ظيب وحلي، مل: خبيت، وكرسي، أو خفيفة ليس قبلها كسرة مثل: ثقيلة مثل
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 وكان من النوع األول فاعرفه، ومسيت منقوصة ألا نقصت عن ،االسم منقوصا
 فتسكن الياء، ومررت بالقاضي، ،هذا القاضي: الرفع واجلر، تقول: إعراا شيئني مها

رأيت القاضي يا : فإذا صرت إىل النصب صحت الياء وحتركت خلفة الفتحة، فتقول
من األلف والالم واإلضافة، دخله التنوين عالمة هذا، وقاضي البصرة، فإن عريته 

رأيت قاضيا ومسعت داعيا، فإذا صرت إىل حال الرفع واجلر ثقلت : للصرف، فقلت
احلركة على الياء فسكنت، ونقل التنوين إىل احلرف الذي قبلها ألنه ال يكون مع 

اء الساكنني، التنوين، والياء، فحذفت الياء اللتق: ساكن، مث التقى ساكنان ومها
وخصت الياء باحلذف ألن على حذفها دليالً . هذا قاض، ومررت بقاض: فقلت

 . وهي الكسرة
فىت وعصا، وهي كل اسم آخره ألف مفردة، من اهلمزة : وأمساء مقصورة مثل

ومسيت مقصورة ألا قصرت . وليس بألف تأنيث لكوا الم الكلمة، أو يف حملها
تقولبستعن املد واإلعراب أي ح ،وال جر وال نصب هذا : ، فال يدخلها رفع

الفىت، ورأيت الفىت، ومررت بالفىت، وإمنا مل يدخلها اإلعراب ألن آخرها ألف 
ساكنة أبدا، واأللف ال تتحرك، ألن حتريكها يؤدي إىل قلبها واوا أو ياًء ألن أصل 

وأصل عصا وشبهها عصو ،فىت وشبهه فيت . 
ل استعماهلا، فإن كان مذكرا منكرا دخله التنوين، عالمة فقلبها يؤدي إىل ثق

يوم ال يغين  :هذا فىت، ورأيت فىت، ومررت بفىت، قال اهللا تعاىل: للصرف، فقيل
، وهذه األلف يف حالة الرفع والنصب واجلر مع  ]٤١: الدخان[ موىلً عن موىلً شيئًا

 . ر عوض من الم الكلمةاأللف والالم لإلضافة، ومع التنوين يف الرفع واجل
فإن نصبت منكرا كان عوضا من التنوين يف الوقف، وليس بألف تأنيث ألن 

أبيك، وأخيك، : الم الكلمة ثالثة وألف التأنيث تقع رابعة، وأمساء معتلة مضافة مثل
 ألن حروف العلة تلزم أواخرها وجملتها ستة ألفاظ تحفظ وال يقاس ؛سميت معتلة
 أبوك، وأخوك، وفُوك، ومحوك، وهنوك، وذو ماٍل، فإن أضفته إىل ياء :عليها وهي

هذا أخي ورأيت أخي ومررت بأخي، فإن فصلته : النفس مل يتبني فيه إعراب وقلت
هذا أخ، واألخ، ورأيت أخا واألخ، : عن اإلضافة صح وأعربته باحلركات فقلت

ينفصل من اإلضافة ألن ال يبقى  فإنه ال "ذا"ومررت بأٍخ واألخ، وكذلك الباقي إال 
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اسم ظاهر معرب على حرف واحد، وإال فإنك تقلب حرف العلة فيه ميما، فتقول 
 ) الكامل:  (، ليقوى عليها االعتماد، قال الشاعرفم وفما، وفمٍٍ

 كفٍم يحاول من فٍم تقبيالً ..................
  )١() رجز:  (الشاعروال جيوز قلبها مع اإلضافة إال لضرورة كما قال 

يصبح عطشان ويف البحر فمه ..................
، ومهزه ىهذا مح: إحلاقه باملقصور مثل: فإن مل تضف محاك جاز ثالثة أوجه

هذا حم، فإن أضفت اجلميع إىل ظاهر أو مضمر ليس : هذا محؤ، وحذفه مثل: حنو
هذا أبوك، وفو زيٍد، : ء، فقلتمبتكلم رفعته بالواو، ونصبته باأللف، وجررته باليا

 ) طويل: (ورأيت أباك، وفا زيٍد، وعجبت من أبيك، ويف زيٍد، قال امرؤ القيس
 بطيب لثاة غري كُرِه املقبِلوباتت متج املسك يف يف ضجيعها

وإمنا أعربت باحلروف دون احلركات العتالهلا، وذهاب الماا، فصار احلرف 
ذوفة، وخصت األلف والواو والياء بالقيام مقام كالعوض من الم الكلمة احمل

 : احلركات لوجهني
 . فالواو من الضمة، واأللف من الفتحة، والياء من الكسرة. أا متولدة منها: أحدمها

أنَّ حروف العلة تثبت وتسقط ويعقب بعضها بعضا : والوجه الثاين
ا هوائية الحخفت لذلك فهي حروف  هلا يف خمارج احلروف فاستظَّكاحلركات، أل

إا أعربت باحلروف : وقد قيل. إعراب، ودالئل عليه، وليست نفس اإلعراب فافهم
هي معربة باحلركات واحلروف معا : وقيل. توطئة للتثنية واجلمع، والوجه ما قدمناه

وهو ضعيف إذ الشيء الواحد ال يعرب بشيئني، وإمنا جيء باحلركات ليمكن النطق 
وهذا كله حديث على املفردات، فأما املثنيات واموعات . كباحلروف فافهم ذل

 . فلها أبواب تذكر فيها مفصلة إن شاء اهللا تعاىل

                                   

، ١٠٠خالويه ص نسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج، انظر ليس يف كالم العرب البن  )١(
 .  من يصبح عطشانيصبح ظمآن بدالً: وفيه
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 باب االسم المضمر
 ما املضمر؟ ومل مسي مضمرا؟ وعلى كم ينقسم؟: ويسأل فيه عن ثالثة أسئلة

نيه، أما ما املضمر؟ فهو كل اسم دل باختالف صيغه على اختالف معا: فصل
 . أنا وأنت وهو ونفعك ونفعكما، ونفعكن: مثل

: وسمي مضمرا ألنه كنى به عن الظاهر لالختصار، أال ترى أن قولك: فصل
 . قام إخوتك فالن وفالن إىل منتهى العدد: إخوتك قاموا أخصر من قولك

ضمائر رفع، وضمائر نصب، وضمائر : وهو ينقسم على ثالثة أضرب: فصل
. فع مثانية وعشرون، أربعة عشر مفصلة، وأربعة عشر متصلةجر، فضمائر الر

 أنت، أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أننت، هو، مها، هم، هي، مها، هن، أنا، :فاملنفصلة
حنن، ثالثة للمذكر احلاضر وتثنيته ومجعه، وثالثة للمذكر الغائب وتثنيته ومجعه، 

ؤنث الغائب وتثنيته ومجعه، واثنان وثالثة للمؤنث احلاضر وتثنيته ومجعه، وثالث للم
وجيوز أن يكون حنن ضمري الواحد . أنا وحنن: للمتكلم واجلماعة فيهم املتكلم، ومها

العظيم، ألنه يصري مبجموع صفاته الزائدة على غريه مبنـزلة اجلماعة، ويكون هللا 
 .]٤٣: ق[ حنن نحيي ونميت : قال سبحانه؛تعاىل

ن أبدا يف موضع رفٍع باالبتداء، ويتبعها املرفوع خربا،  وهذه األربعة عشر تكو
. أنت قائم، وحنن قائمون، ما مل تكن فصالً بني معرفتني يف باب كان وأخواا: مثل

وظن وأخواا من حنو، كان حممد هو الظريف، وظننت عبد اهللا هو العاقل، فإذا 
ب عند اخلليل بن أمحد كانت كذلك كانت حروفًا فاصلة ال موضع هلا من اإلعرا

 . ومسيت منفصلة النفصاهلا يف اخلط
قُمت، قُمتما، قُمتم، قُمِت، قمتما، قُمنت، قام، : واملتصلة األربعة عشر مثل

فهذه وشبهها حنكم عليها بالرفع . هند قامت، قامتا، قُمن، قمت، قمنا. قاما، قاموا
 فإن كان الفعل متعديا تبعها . وفعلها هو املتصل ا، ولذلك مسيت متصلة،فاعلةً

 :  نفعت زيدا، ونفعنا زيدا، وهاهنا مسألتان: الظاهر منصوبا حبق املفعول مثل
 نفعنا زيدا، :يفرق فيها بني ضمري الفاعل، وضمري املفعول، من حنو: أحدمها

ونفعنا زيد، فضمري الفاعل يسكن معه آخر الفعل، وضمري املفعول يكون معه 
 . متحركًا
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ضربِت يا هند، : يفرق فيها بني ضمري املؤنث، وتاء التأنيث، يف حنو: والثانية
الضمري تتحرك ويسكن ما قبلها، وتاء التأنيث تسكن، ويتحرك ) فتاء(وضربت هند، 

 .ما قبلها
مثانية وعشرون على ذلك الترتيب يف االتصال واالنفصال، :  وضمائر النصب

: أربعة عشر وهي: ع، للحاضر والغائب، فاملنفصلةوالتذكري والتأنيث والتثنية واجلم
إياك، إياكما، إياكم، وإياِك، إياكما، إياكن، إياه، إيامها، إياهم، إياها، إيامها، 

 لوقوع الفعل الذي ؛ تكون إال منصوبة يف التقدير الإياهن، إياي، إيانا، فهذه أبدا
وال جيوز أن يتقدمها . ]٥: فاحتةال[ إياك نعبد وإياك نسعتني :بعدها عليها مثل

ظننت زيدا : ما نعبد إال إياك، ويف باب الظن مثل: الفعل إال يف باب االستثناء مثل
لو شئت أهلكتهم : قال اهللا تعاىل. رأيت زيدا وإياك: ويف باب العطف مثل. أباك

 . ]١٥٥: األعراف[ من قبلُ وإيَّاي
، نفعكما، نفعكن، عكما، نفعكم، نفعِك، نفنفعك: أربعة عشر مثل: واملتصلة

نفعهما، نفعهم، نفعها، نفعهما، نفعهن ،ا وشبهها تكون . نفعين، نفعنا. نفعهفهذه أبد
وال يكون . يف موضع نصب حبق املفعول، والناصب هلا هو الفعل املتصل ا يف اخلط

مر، وهذه النون يف نفعك زيد، ونفعين ع: الفاعل إال متأخرا عنها إذا كان ظاهرا مثل
 فعمد الفعل ذه ،نفعين وشبهه تسمى نون العماد، ألن ياء النفس تطلب الكسرة

 . نفعي لفسد اللفظ واختل املعىن: النون مكسورة ليسلم بناؤه، فقيل نفعين، ولو قلت
وضمائر اجلر أربعة عشر وكلها متصلة، وتتصل باألمساء فيحكم على مواضعها 

اء إليها، وتتصل باحلروف فتكون جمرورة بدخول حرف اجلر عليها، باجلر بإضافة األمس
عملك لك، عملكما لكما، عملكم لكم، عملك لك، عملكما لكما، : ومثال اجلميع

 .  عملهن هلن، عملي يل، علمنا لنا،له، عملهما هلما عملكن لكن، عمله
 بعد فهذه مجيع املضمرات، ومجلتها سبعون مضمرا، وكلها معارف ألا إال

أن عرفت وكلها مبنية، وبنيت لشبهها باحلروف، وسنذكر تعريفها يف باب املعرفة 
 . والنكرة، وعلل بنائها يف باب علل البناء واإلعراب إن شاء اهللا تعاىل
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 باب االسم المبهم
ويسأل فيه عن أربعة أسئلة، ما املبهم؟ ومل مسي مبهما؟ وعلى كم ينقسم؟ وما 

 أحكامه؟
 ذا:  املبهم؟ فهو كل اسم أقبلت عليه باإلشارة من حنو قولكأما ما: فصل

وتقول يف تثنية .  ألبعد األبعدينذلك ملن هو أبعد منه قليالً، وذاكللقريب منك، و
فذانك برهانان من  : يف النصب، واجلر، قال اهللا تعاىلذين يف الرفع، وذان: ذا

 ) منسرح:  ()١(وقال الشاعر. ]٣٢: القصص[ ربك
اس اثنان يف زمانك ذاوالن

 هذا خبيـلٌ وعنـده سعةٌ

 لو تبتغي غري ذين مل جتِد 
 وذا جواد بغري ذات يد

    :قال اهللا تعاىل حاكيا عن شعيب. تني وتاِن ومثناه تاومثله يف املؤنث مفرده 
 إحدى ابنيت هاتني ]ا املفرد . ، وكل ذلك بناء ال إعراب له]٢٧: القصصفأم

جاءين ذا، وأوالِء، ورأيت ذا، وأوالء، ويف : هما حالٌ واحدة تقولواموع فل
 . ]٨٤: طه[ هم أوالء على أثري :التنـزيل

 بل أشبه كل ،يتمحض إىل ظاهٍر، وال مضمرال وسمي مبهما ألنه : فصل
 فأشبه الظاهر من حيث نعت ونعت به وصغر، تقول: واحد منهما من ثالثة أوجه

ذا الرجل فالرجل جمرور على النعت هلذا، وال تنعت املبهمات إال  مررت :يف نعته
مررت بزيد هذا، فهذا يف موضع جر على : وتقول يف النعت به. باألجناس خاصة

النعت لزيد، وتقديره بزيد املشار إليه، وال ينعت باملبهم إال األعالم خاصة وتقول يف 
  )٢() طويل: ( األعشى واألوالء أولياء قالتاتيا، وذيا: ذاتصغري 

 )٣(حتيةَ مشتاِق إليها متيَِّم أال قُلْ لتيَّا قبل مرَّهتا اسلمي     

                                   

 .البيتان اليعرف قائلهما) ١(
  وكان جاهلياً ،هو ميمون بن قيس بن جندل، وكان أعمى، ويكين أبا بصري: األعشى) ٢(

 . قدمياً، وأدرك اإلسالم يف آخر عمره
 . ١١٩البيت يف ديوانه ص) ٣(
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، فمن هذه الثالثة األوجه أشبه الظاهر، وأشبه املضمر من تني وذيان :ويف التثنية
حيث بين، اختلفت صيغه ومل يفارقه تعريف اإلشارة، فلما أشبه كل واحد منهما ثالثة 

له هذه  مبهم واشتقت:  يكن واحد منهما أحق به من اآلخر نوقع بينهما، فقيلأوجه مل
 . -وهو الذي ليس فيه عالمة تخالف سائر لونه-فرس يم : التسمية من قوهلم

منه يكون إشارة إىل الواحد املذكر : وهو ينقسم على ثالثة أضرب: فصل
وضرب جلمع . هاتا، وهاتان:  وضرب للمؤنث وتثنيته حنو.هذانو هذا، :وتثنيته حنو

هذه وهاتا وهذي :  ويف املؤنث املفرد مخس لُغات.هؤالء: املذكر واملؤنث مجيعا حنو
قال . ]١٠٨: يوسف[ قُل هذه سبيلي :وتلك وهاتيك بكسر التاء، قال اهللا تعاىل

 ) رجز:  (هاتايف ) ١(الشاعر
 لَعا: نفسي من هاتا فقوالفإن عثرت بعدها إن والت

 ) الكامل:  (هِذييف  قال املتنيبو
)٢(مث اثثنيت وما شفيت نسيساهذي برزت لنا فهجت رسيسا

 :تيك يف )٣(وقال كشاجم
 وتيك ثنتان واثنتا عشرةبكران لكن هلذه مائة

، وال جيوز يف املؤنث ]١٣٤: البقرة[ تلك أمة قد خلت: وقال تعاىل يف تلك
: ويف تثنية املذكر واملؤنث لُغتان. تقول العامة بفتح التاء، كما تيك، وال ذيك

 إن هذان لساحرانو، ٍ]٣٢: القصص[ فذانكالتشديد والتخفيف، وقد قُرئ 
القصر، : ، وما أشبه ذلك بالوجهني مجيعا وكذلك هؤالء فيه أربع لُغات]٦٣: طه[

على ومن مد بناه . واملد، والتشديد، والتخفيف، فمن قصر وقف عليه بألف ساكنة

                                   

 .١١٩ ص مقصورته: انظر،البيت البن دريد) ١(
 . ٥٢، ص١شرح ديوان املتنيب للربقوقي جـ) ٢(
له كشاجم ألنه كان كاتبا   ويقال،هو حممود بن احلسني بن السندي بن الشاهك: كشاجم) ٣(

يف خدمة (وشاعرا أديبا جامعا منجما فأخذ من كل صفة حرف أوهلا فصارت كشاجم 
 . ٧٣ يف ديوانه هـ، والبيت٣٦٠هـ، وقيل سنة ٣٥٠تويف سنة ) سيف الدولة
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ال إىل هؤالء : األلف واهلمزة، وبالوجهني قُرئ: الكسر، اللتقاء الساكنني، وهما
 . ]١٤٣: النساء[ إىل هؤالء وال

 ،فاعلم أن هلذه األمساء يف استعماهلا أربع حاالت: وأما أحكام املبهم: فصلٌ
وتنبيه، ذا، وتا، وأوالء، ويكون معها خطاب : تكون متعدية من التنبيه واخلطاب مثل

ذاك، وتاك، وأوالك، : هذاك، وهاتاك، ويكون معها خطاب بغري تنبيه، مثل: مثل
 ) طويل:  ()١(وأولئك، وجيوز أواللك، قال الشاعر

 وال يعظ اجلهَّال إال أوالِلكَاأواللك قومي مل يكونوا أشابةً
كيف ذلك الرجل، وتلك : فإن كنت تخاطب مذكرا فتحت الكاف فقلت

وإن كنت تخاطب مؤنثًا كسرت الكاف . أولئك الرجال والنساء، يا رجل و،املرأة
مرأة ويتخرج لك من اكيف ذلك الرجل، وتلك املرأة، وذانك الرجالن، يا : فقلت

 . ذلك ست وثالثون مسألة
إما لتضمنها : فهذه مجلة املبهمات وكلها مبنية، وبنيت إلحدى أربع علل

 أو أنبه، ويف ذلك حرف قد أشريشر أو نبه، أو حرف اإلشارة وذلك أن معىن هذا أ
وإما الختالف صيغها وذلك أا جاءت على ألفاظ مختلفة، شيء . تضمنه املبهم

للمفرد، وشيء للمثىن، وشيء للمؤنث، وشيء للمذكر، وشيء للمجموع، وشيء 
.  فأغىن اختالف صيغها عن اختالف إعراا،للمرفوع، وشيء للمنصوب وارور

ما ملشاتها احلروف وهو احتياجها إىل ظاهر يفسرها كاملضمر إال أن املُضمر وإ
مر وإما ألا وقعت موقع مبين فهو فعل األ. يفسر ما قبله، واملبهم يفسره ما بعده
 وكلها معارف ألن تعريف اإلشارة ال يفارقها، .فهذا، وشبهه وقع موقع أشر أو نبه

مرات، واألعالم، واملبهمات، وما عرف باأللف والالم، املض: وجملة املعارف مخس
 . وما أضيف إىل واحد منها، وسيأيت بياا يف باب املعرفة والنكرة إن شاء اهللا

                                   

 كتاب املنصف البن : إىل أخو هبرية بن عبد مناف امللقب كلحبة، انظر منسوبالبيت) ١(
، دون ١٠/٦: وهل يعظُ الضليل، وشرح املفصل:  وفيه٣/٢٦، و١٦٦، ص١جين ط
 . نسبة
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 باب الفعل
ما الفعل؟ ومل سمي فعالً؟ وما عالماته؟ وعلى كم : ويسأل فيه عن مخسة أسئلة

 ينقسم؟ وما أحكامه؟ 
هو ما دل على زمان ملختص وتضمن ضمري املرفوع، أما ما الفعل؟ ف: فصل

كل فعل يدل على زمان خمتص ويتضمن الضمري :  ألنك تقول؛وهذا حد جامع
فعل وهو يفعل : وكل ما دل على زمان خمتص وتضمن الضمري فهو فعل مثل

ما تصنع باحلرف والظرف، ومها يتضمنان الضمري إذا وقعا صفة : فإن قيل. وسيفعل
ويف ذلك . أما تضمنا الضمري لنيابتهما عن الفعل: االً، أو خربا، قلتأو صلة، أو ح
 وكذلك اسم الفاعل واملفعول يتضمنان الضمائر إذا جريا صفة أو .أيضا خالف

فأما املستعمل من . خربا أو حاالً، أو صلة، حبق املشاة للفعل من جهة االشتقاق
فإن ذلك اتساع ملا كان هو . نالفعل ما دل على حدث وزما: كالم النحويني

 وما ،األكثر، والتحقيق مثل ما ذكرت لك ألن كان وأخواا، وما تصرف منها
 .  واألفعال الستة اليت ال تتصرف ال تدل على احلدث،حِملَ عليها
 ألنه لفظ يعرب به عن مجيع األفعال األحداث الشتراك ؛وسمي فعالً: فصل

قعد، :  وتقول،فعل: فنقول. قام زيد: قائل يقول أال ترى أن ال،املتضادات فيه
فصارت . خرج، ودخل، إىل غري ذلك من خمتلفات األفعال: ومثله. فعل: فنقول

ولو جئت ]. ٢٣: األنبياء[ ال يسئل عما يفعل :-عز وجل-تسمية جامعة، قال اهللا 
ادين الختل بغري هذه األحرف أعين الفاء، والعني، والالم، عبارة عن الفعلني املتض

 ألنه لفظ توزن :فأما قول طاهر بن أمحد. عليك هذا األصل، ومل يطرد ذلك القياس
 .  ألن األمساء توزن كاألفعال؛به مجيع األفعال، ويعرب به فاتساع أيضا

قد فعل، : وعالمات الفعل أربع عشرة عالمة من أوله سبع وهي قدمثل: فصل
سوف يفعل، وحروف : يفعل، وسوف، مثلس: لو فعل، والسني، مثل: ولو، حنو
 . مل يفعل: اجلزم، مثل
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: وهي: وحروف املضارعة. أريد أن تفعل، ولن يفعل: له مثل واحلروف الناصبة
 فعال :اتصال الضمري املرفوع به مثل: ومن آخره ثالث. الياء، والتاء، والنون، واأللف

  وليكونا من الصاغرينليسجننَّ :وفعلوا، ونونا التأكيد اخلفيفة والثقيلة مثال
ال : قم، وليقم زيد، أو يا، مثل: كونه أمرا، مثل: ، ومن مجلته ثالث]٣٢: يوسف[

 . قام يقوم، ومن معناه واحدة وهي كونه خربا وال يخرب عنه:  ومتصرفًا مثل،تقم
وهذه . ماض، ومستقبل، ويف احلال: وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

له ما  : ألن الفعل ال يقع إال يف زمان واألزمنة ثالثة قال اهللا تعاىل؛قسمةٌ صحيحةٌ
فدلَّ على . وما خلفنا:  فدلَّ على زمان املستقبل مث قال]٦٤: مرمي[ بني أيدينا

ويوضح ذلك أن . فدل على زمان احلال،  وما بني ذلك: زمان املاضي، مث قال
 . لكالفعل حركات الفاعلني، والزمان حركات الف

. قام زيد وقعد عمرو: ماض يف اللفظ واملعىن، مثل: فاملاضي ينقسم على ثالثة
 ومعناه فلفظه لفظ املضي، ؛ غدا قمتإن قمت:  يف اللفظ دون املعىن مثلوماٍض

فلفظه لفظ .  يقم أمسامل يقم وملّ: االستقبال، وماٍض يف املعىن دون اللفظ مثل
 . املستقبل ومعناه املضي

 مستقبل يف اللفظ واملعىن، ويف اللفظ دون :ستقبل أيضا على ثالثة أضربوامل
فأما فعل احلال فال .  ويف املعىن دون اللفظ، وخذ متثيله من قسمة املاضي آنفًا،املعىن

 أنه هو األصل الذي : وال يصح نفيه لعلٍل منها،ينقسم ألنه حد ما بني الزمانني
 ومنها أن النفي . واألصل ال جيوز اطراحه،ستقبلانفصل عنه املاضي وتفرع منه امل

لَم يقُم : واإلجياب أصالن يف األفعال، وقد وجدنا حرفًا لنفي املاضي وهو مل مثل
لن يقوم غدا، وحرفًا لنفي احلال وهو ما :  مثللنوحرفًا لنفي املستقبل وهو . أمس
ما هو يدرس، وما هو : زيد يدرس اآلن، ويأكل اآلن فتقول: أن يقول قائل: حنو
 كل فعل يدل ،ومنها العلة اليت قدمنا وهي أن األفعال تدلُ على ثالثة أزمنة. يأكل

على زمان خمصوص؛ ألا إمنا جاءت داللة على الزمان، واحلدث غالبا، فقد صارت 
 ألن ؛داللة الفعل داللتني، داللة حدث، وداللة زمان، فداللة احلدث من نفس اللفظ

قام قياما، وسيقوم قياما، وداللة الزمان من اختالف :  عليه حنو قولككل لفظ يدلُ
وإذا . يقوم دللت على احلال: وإذا  قلت. قام دللت على املاضي: فإذا قلت. الصيغة
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 . سيقوم، دللت على املستقبل: قلت
والفرق بينهما وبني داللة األمساء أن األفعال تدلُ داللة إفادة معىن، واألمساء 

 أن املاضي حيسن اقترانه :والفرق بني املاضي، واحلال.  داللة إشارة إىل ذاتتدلُ
بأمس ويبىن آخره على الفتح إذا كان صحيحا، ومل يتصل به ضمري املرفوع، وخيتص 

قد قام أمس، ولو قام أمس، فإن دخل على مستقبل كان :  مثللو وقدحبرفني مها 
ولو يؤاخذ اهللا ، ]١٨: األحزاب[ ني منكمقد يعلم اهللا املعوق: معناه املضي مثل
والفرق بني احلال .  والتقدير قد علم، ولو أخذ،]٦١: النحل[ الناس بظلمهم

واالستقبال أن احلال حيسن اقترانه باآلن، والوقت والساعة وال ينصب وال يجزم، 
وال يؤكد وال يؤمر به، وال ينهى عنه، واملستقبل خيتص بالسني وسوف وحروف 

 ويدخل عليه نونا التأكيد ،اجلزم، والنصب والشرط، ويكون أمرا ويا واستفهاما
التاء، والياء، : وحيسن اقترانه بغد، ويتفقان بدخول حروف املضارعة وهي أربعة

ويعربان بالرفع، وإمنا خص بالرفع . تقوم ويقوم ونقوم وأقوم: والنون، واأللف مثل
عوامل اللفظية، وإمنا يعمل به املعنوي ملعىن ال يعمل ألن فعل احلال ال تدخل عليه ال

 .  فافهم ذلك،إال رفعا
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 باب من الفعل آخر يشتمل على أحكامه
 . صحيح، ومعتل: واعلم أن الفعل ينقسم بعد ذلك قسمني: فصل

: فالصحيح كل ما سلمت فاؤه، وعينه، والمه، من حروف العلة اليت هي
معتل الفاء، وسمي :  واملعتل على أربعة أضرب.سواكنالواو، واأللف، والياء ال

ومعتل العني، ويسمى أجوف . وعد ووزن: وهو مثل. أرأس للزوم حرف العلة رأسه
ومعتل الالم، وهو يسمى أعجز للزوم . قام وباع: للزوم حرف العلة جوفه وهو مثل

 ألن ؛سمى اللفيفومعتل الفاء والالم وي. غزا، ورمى: حرف العلة عجزه، وهو مثل
 . وعى ووقى ووىف: العلة لفت طرفيه وهو مثل

واألفعال صحيحها ومعتلها ال ختلو أن تكون ثالثية، أو رباعية، : فصل
، وفعل بفتحها، فما انضمت هافالثالثي ثالثة أوزان، فعل بضم العني، وفعل بكسر

نه يف ي عوما انكسرت. فف يظرظر: عينه يف املاضي انضمت يف املستقبل مثل
وال خيتلف شيء من ذلك إال يف أربعة . عِلم يعلَم: املاضي انفتحت يف املستقبل مثل

. أفعال من الصحيح فمنهم من كسرها يف املستقبل، ومنهم من فتحها على األصل
س ب ويحسب، ويبِئيف مستقبلها حيِس: وهي حِسب ونِعم، وبئس، ويئس فقالوا

 ) وافر:  (م وعليها الروايةم وينعس وينِعس ووبيأَس، وييِئويبأَ
اوكومنعم األضياف عينصبح يف مباركها ثقاال ت١(وت( 

بالفتحومنهم من يقول تنع والقراءة،م : اإلنسانأحيس ب ]٣٦: القيامة[ ،
  .وحيسب هذا من الصحيح

، ورثَ على فعل يفعل بكسرمها مجيعا وهي ويل يلي: ومن املعتل مثانية أفعال
يرث، وورم يِرم، ووثق يِثق، ووفق يفق، وومق ميق، ووجم يِجم، ووري يري، 

وما انفتحت عينه يف املاضي خرج مستقبله على  ،وورع يرع، ومل يسمع فيها الفتح
يكتب، وفعل : ل مثلثالثة أضرب خلفة الفتحة وكثرة استعماهلا، فعل يفع كتب

 وال تفتح العني يف .ذَهب يذهب: ل، مثلل يفعضرب يضرب، وفع: ل، مثلِعيف

                                   

 . ٦٩، ص٢ دار صادر جـ،ديوان الفرزدق: انظرالبيت للفرزدق، ) ١(
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املاضي واملستقبل مجيعا إال إذا كانت عني الفعل أو المه حرفًا حلقيا، وليس كل ما 
كان كذلك يلزم فتحه فيها مجيعا فهو حجة ملا كان كذلك، وليس بعلة الزمة ملا 

ل، ، ودخل يدخنظعن يظع: فُِتح ماضيه، وكان فيه احلرف احللقي، ألنك تقول
بقي :  وما قلب بعض العرب الياء من الفعل املاضي ألفًا، فقال يف حنو،خوصرخ يصر

 . يبقَى، ورضى يرضى، بقَى يبقَى ورضى يرضى
 ) طويل:  (قال كلثوم بن صعب

)١(من الدهر ليلٌ حيبس الناس سرمدافليت غدا يوم سواه وما بقَى  

 ) طويل(:  )٢(وقال حريث بن ضرار
 فأفرغ منه مخطئ ومصيبتصاممته حىت لقاين بغيه

لل  فِع:وكل ذلك يف الثالثي، فأما الرباعي فليس له غري وزن واحد وهو
 .  فاعرفه،س قرمط يقرِمط، وقرطَس يقرِط:يفعلل، مثل
 نعم، وبئس، وحبذا، : وهي؛وكل األفعال متصرفة إال ستة أفعال منها: فصل

 والتصرف يكون باملاضي واحلال واملستقبل واألمر ،وليس، وعسىوفعل التعجب، 
 .  اضرب، ال تضرب، سيضرب، يضرب،اجلميع ضرب: والنهي، مثال

 إذ كلها تدل عليه؛ ألن داللة ؛ومجيع هذه مشتقة من الضرب وهو املصدر
:  واسم املفعول مثل،ضارب:  وكذلك اسم الفاعل مثل.الفعل داللتان كما قدمنا

. ب، تكون أبدا مشتقة من الضربضِرم:  والظرف مثل،اآللة مضربة و،مضروب
 . ولآللة والظرف أحكام تذكر يف باب التصريف إن شاء اهللا تعاىل

                                   

 . ١/٣٥١: للمرزباينالبيت يف معجم الشعراء ) ١(
 : أليب األسود هكذا يف األغاينمنسوب البيت  )٢(

 وكنت حتَّى مل ترع ِسرك تلتبس   قوارعه من خمطئ ومصيب
 .١٢/٣١٠األغاين :      انظر
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 باب الحرف
 ما احلرف؟ ومل سِمي حرفًا؟ وما عالماته؟ وعلى كم ينقسم؟:وفيه أربعة أسئلة

 وذه ،ري مقترن بزمان ما دلَّ على معىن يف غريه غو فه؟أما ما احلرف: فصل
 ألن االسم يدلُ على معىن يف نفسه، والفعل يقترن ،احلقيقة باين االسم والفعل
كل حرف يدل على معىن، وغريه غري مقترن بزمان، : باألزمنة، فعلى هذا تقول

وإمنا قُلنا غالبا . وكل ما دل على معىن يف غريه غري مقترن بزمان فهو حرف غالبا
 وكلُ واحد منهما ، ألن املوصول يدلُ على معىن يف الصلة،ملوصوالتاحترازا من ا
 وهذا شبه عظيم للحرف ولذلك بنيت النواقص ، وال يقترنان باألزمنة،غري اآلخر

 . واملعىن الذي يدل عليه احلرف إجياب أو نفي
ه ب فش.ف من حيث كان معناه يف غريه وضع،وسِمي حرفًا لضعفه: فصل
ء الذي هو طرفه العتماد الطرف على غريه، وألن احلرف تنـزل حبرف الشي

 هذا إن أخذته من هذا املعىن وإن أخذته من حيث ضعف ،منـزلة اجلُزء من الكلمة
 فهو مشبه بالناقة الضعيفة اليت ضعفت عن احلمل ،ومل يأتلف منه كالم تام

 )طويل: ()١( قال طرفة،واالمتهان، واسم تلك الناقة حرف
على الحٍب كأنه ظهر برجِدكألواح األران نسأهتاوحرف   
ما  فلذلك تقول كل) االسم والفعل(وعالمات تعريه عن عالمات : فصل

تعرى عن عالمات األمساء واألفعال فهو حرف، وليس كلُّ حرف يتعرى عن 
فإن . إنَّ، وأنَّ، ولكن، وكأنَّ، وليت، ولعلَّ: عالمات األمساء واألفعال وذلك مثل

أما اللفظ فإا ثالثية ورباعية مبنية . هذه أشبهت األفعال من جهة اللفظ واملعىن
األواخر على الفتح ويتصل ا الضمري املنصوب، وأما املعىن فإا تدلُّ على التمين 

 وهي مصادر، وكل ذلك موجود يف الفعل وأيضا . واالستدارك،والترجي والتشبيه
 ويدخل عليها حرف اجلر وكذلك إن اخلفيفة ،ن فاعلة ومفعولةفإن أنَّ املفتوحة تكو

                                   

هو طَرفَةَ بن العبد سفيان، مات أبوه وهو صغري وكان أحدث الشعراء سنا وأقلهم : طرفة) ١(
 . ٥٦شرح املعلقات للزوزين ص: ن سنة، انظرعمرا، قتل وهو ابن عشري
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 وعن، وعلى تكون حروفًا وتكون أمساء إذا .وعن ومع ومذ، ومنذ وكاف التشبيه
 وعلى تكون ، وعلى تكون حرفًا وامسا إذا دخلت عليها العوامل.دخلت عليها العوامل
 .  ويعتقدمها سيبويه حرفني، فعلني)١( وحاش وخال يعتقدمها املربد،حرفًا وامسا وفعالً

 : واحلروف تنقسم على ضربني: فصل
 وغري العامل يقالُ ؟ وما معناه؟ ما عمله: فالعامل يقال فيه:عاملة، وغري عاملة

 ، فما استبد من احلروف باألمساء عمل فيها رفعا ونصبا وجرا؟فيه ما معناه ال غري
ى ما تنـزل منـزلة اجلُزء من وما استبد باألفعال عمل فيها نصبا وجزما سو

 وياء النسب، وياء التصغري، وحروف التثنية واجلمع يف ، والالم، حنو األلف؛الكلمة
السني وسوف، وحروف املضارعة ونوين التأكيد، وتاء : األمساء، واألفعال حنو

 . التأنيث يف األفعال، وسنفرد لكل واحد من قسمي احلروف بابا إن شاء اهللا
 ف العاملةباب الحرو

 كم احلروف العاملة؟ وما معانيها؟ وعلى كم تنقسم؟: ويسأل فيه عن ثالثة أسئلة
 .  فثمانية وأربعونَ حرفًا؟أما كم هي: فصل
 .  فلكل واحد منها معىن يذكر حيث يعمل يف بابه؛وأما معانيها: فصل
ضرب منها يعمل يف األمساء، وضرب منها : وهي تنقسم على ضربني: فصل

 . فعالملُ يف األيع
من، إىل، :  وهي، مثانية عشر حروف جر،فعوامل األمساء ثالثة وثالثون حرفًا

يف، الباء الزائدة، الالم الزائدة، رب، و واوها، وفاؤها، هذه ستة حمضة ال تكون إال 
 وعن، وعلى، وكاف التشبيه، ومع، ومذ، ومنذ، وحىت مبعىن إىل، وواو ،حروف جر

 . ، وهذه مشتركةا، وخال، وعداالقسم وتاؤه، وحاش
ا جعلها حروف جر؛ويف الثالثة األخرية خالف ا .  من جر ومن نصب

 . جعلها أفعاالً متصرفة

                                   

علمها أيب عمرو اجلرمي، وأيب عثمان املزين، كان إليه شيخ النحو والعربية، انتهى : املربد) ١(
 .  تويف سنة مخس ومثانني ومائتني، قبيلة من األزدمثالةفصيحا بليغا، وهو من 
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مررت بزيٍد، وجبيت من عمرو، : فكل هذه احلروف جتر األمساء لفظًا حنو
علق حييت من موسى إىل حيىي، وتوصل إليها معاين األفعال، وكلها تت: وتقديرا حنو

الذي من الكرام : بفعل أو معىن فعل، فما وقع منها صلة للذي واليت وأخواما مثل
 أو ، مهداين: أي،مررت برجٍل من همدان: زيد، واليت يف الدار هند، أو ِصفة للنكرة

 أو ما هو يف ، أو خربا ملبتدأ، مستقرا: أي،رأيت زيدا يف الدار: حاالً للمعرفة حنو
 فإنه يتعلق أبدا مبحذوف ال ، ومفعول الظن الثاين، واسم كان،اسم إن: حكمه مثل

 أو ما هو يف حكم املوجود والظروف كلها ، وما عدا ذلك فإنه يتعلق مبوجود،يتقدر
 . ذه املنـزلة

 إن، وأنَّ، ولكن، وكأنَّ، وليت، :ومنها ستة تنصب االسم وترفع اخلرب، وهي
 ومنها سبعة تنصب .وكذلك الباقي.  ولعلَّ عبد اهللا قائم،ائمإنَّ زيدا ق: ولعلَّ، تقول

:  ونكرة غري مقصودة، مثل،يا عبد اهللا، ويا غالم زيد: املنادى إذا كان مضافًا مثل
 وهيا، ، وأيا، يا:يا راكبا مجالً، وهي:  أو امسا طويالً مثل،يا غُالما من أهل الشام

: يا زيد، أو مقصودا نكرة مثل: كان مفردا مثلفأما إذا ). وا(واهلمزة و) واي(وأي 
 اليت للنفي، وهي ترفع االسم، وتنصب اخلرب على ما ومنها .يا غُالم مل تعمل فيه شيئًا

ومنها ال وهي . ما زيد قائما ما مل يعرض هلا عارض يغري حكمها: التشبيه بليس مثل
 سفٍر أفضل منك، وهلا شرائط ال غُالم:  مثلنّإتنصب االسم وترفع اخلرب محالً على 

 . فهذه كلها تعمل يف األمساء خاصة الختصاصها ا. تذكر يف باا إن شاء اهللا
 منها عشرة تنصب الفعل املستقبل ما مل ،وعوامل األفعال مخسة عشر: فصل

 ومل يدخل عليه ،)١(يكن معه السني أو سوف، ومل يتصل به إحدى النونات الثالث
 ولن وإذن، وكي ، وهي إن اخلفيفة املصدرية،ن الفعل فعل حالاستفهام، ومل يك

 والتمين والنفي ، والنهي، والفاء يف جواب األمر،والمها وحىت مبعىن كي أو إىل أن
واالستفهام والعرض والتحضيض والدعاء والواو إذا كانت جوابا للنهي عن اجلمع 

:  قول الشاعر: نكارا مثلال تأكل السمك وتشرب اللنب، أو است: بني الشيئني مثل

                                   

 . كيد الثقيلة واخلفيفة، ونون مجاعة املؤنثونونا الت) ١(
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  )١()طويل(
 ذُؤابا ومل أفْرح بذاك وأجزعاقتلت بعبد اهللا خري لداته

  )٢()وافر: (ةأو كان يف صدر الكالم مصدر مثل قول الشاعر
 يلَّ من لبس الشفوِفإأحب للبس عباءٍة وتقرَّ عيين

 أن أزورك، وما كنت أريد: وأو مبعىن إىل أن، والم اجلحود مبعىن أن تقول
ألن أقطعك وكذلك الباقي ومنها مخسة جتزم الفعل املستقبل ما مل :  أي؛ألقطعك

 يف ما والم األمر وال يف النهي وإنْمل ولَ: يتصل به إحدى النونات الثالث وهي
مل يفعل وإن يفعل أفعل :  مع ما محل عليها من األمساء والظروف، حنوطالشر

ملةُ احلروف العاملة قد أمجلت يف هذا الباب وسيأيت شرحها فهذه ج. وكذلك الباقي
 .  وباهللا التوفيق، إن شاء اهللاىفيف كتاب العامل واملعمول مستو

 باب الحروف التي ليست بعاملة
 كم هي؟ وما معانيها؟ وِلم لَم تعمل؟ : ويعرض فيه ثالثة أسئلة

عشر تدخل على فهي تسعة وستون حرفًا، منها مخسة : أما كم هي: فصل
 أمنا، وإمنا، وكأمنا، ولكنما، :املبتدأ يف الغالب، ولذلك سميت حروف ابتداء، وهي

أما زيد فكرمي، وأما : وليتما، لعلما، وأما مبعىن التفضيل بني الشيئني، حنو قولك
  وأما.واسع، ويلزم يف جواا الفاءف وأما العلم ، حممد فعاقلاخيل، وأمبعمرو ف

 ، أما زيد حاضر: فتقول،فعل كذاا: خفيفة مبعىن االفتتاح حنو أن يقول لك قائل
 ) الطويل (:)٣(وأكثر دخوهلا على املبتدأ ومعه إنَّ، قال الشاعر

أما إنه لوال اخلليطُ املوَّدععربوم عفا عنه مصيف وربع 
لوال  (: ويف املثل، أنه ميتنع ا الشيء لوجود غريه: أعين،ولوال مبعىن االمتناع

 امتنع هلك عمر لوجود علي، وحىت إذا دخلت على اجلُمل :تقديره) علي هللك عمر
                                   

 ).مل  أفرح(بدل و) فلم أفخر (:وفيه. ١/٢٤٥: البيت لدريد بن الصمة، الكتاب) ١(
 والبيت من قصيدة حتن فيها إىل البادية، ،ة زوج معاويةيـبدل الكالميسون بنت جب: هي )٢(

 . ١/٤٢٦:  الكتاب:انظر
 . ١٦٧ ، صحتقيق شاهني عطيةديوانه  :أليب متام، انظر البيت) ٣(
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 ) طويل: (االبتدائية قال الفرزدق
)١(كأن أباها نهشلٌ أو مجاشعفيا عجبا حىت كُليب تسبين

، والم ]١٨: هود[ نيأال لعنة اهللا على الظامل : قال اهللا تعاىل،وأَالَ مبعىن التنبيه
ال تقتلوا الصيد  :لزيد قائم ملثوبةٌ من عند اهللا، وحنو قوله تعاىل: االبتداء حنو قولك

، وأن ولكن اخلفيفتان، قال ]٤٣: النساء[ وأنتم سكارى ،]٦٥: املائدة[ وأنتم حرم
ن ولك .]١٠: يونس[ وآخر دعواهم أِن احلمد ِهللا رب العاملني :اهللا تعاىل

 . ]١٦١: النساء[ الراسخون يف العلم
الواو، والفاء، ومث، وحىت مبعىن الواو، وأم، وإما :  وهي؛ومنها عشرة للعطف

 . مكسورة، وأو، وبل، ولكن، وال ومعانيها مذكورة يف باا
أقام : ن السؤال عن اإلجياب كأن تقولانعم إذا ك: ومنها ستة للجواب وهي

 وجدمت ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم فهل :تعاىلنعم، قال اهللا : زيد، قلت
]أمل أفعل لك كذا فتقول: أن تقول: وبلى إذا كان عن نفي حنو. ]٤٤: األعراف :

نعم، : ، ولو قالوا]١٧٢: األعراف[ ألست بربكم قالوا بلى :بلى، قال اهللا تعاىل
فعلت : يعا، فإذا قاللكان كُفرا، ألن املعىن نعم لست بربنا، وأجل مبعىن نعم وبلى مج

 إذا كان نعم،: أجل أي: أمل أفعل كذا؟ قلت: أجل، أي نعم، وإذا قال: كذا فقلت
أسلتم :  للخارجي حني قال-رمحه اهللا-املعىن قد فُِهم ويف جواب عبد اهللا بن عباس 
أجل، أي بلَى، وجري يف القسم مبعىن : له أهل بيٍت يتقدم كباركم صغاركم؟ قال

: وأال عليك عهد اهللا فتقول: ستكون مىت كذا فيقول قائل: حنو قولكنعم، وذلك 
ويستنبئونك أحق  :ي مكسورة اهلمزة، مخففة قال اهللا تعاىلإجري ألفعلن ذلك، و

هو قُلْ إي وريب إنه حلق ]وإن مكسورة مشددة مبعىن نعم، ويف  ]٥٣: يونس ،
 لعن اهللا ناقة محلتين إليك، :لسلفاحلديث أن أعرابيا قال البن عباس، أو لغريه من ا

  )٢()جمزوء الكامل: (إنَّ وراكبنها قال الشاعر: فقال

                                   

 . )فيا عجيب: (، وفيه٢/٥١٨انهديو:  انظر)١(
 . ١٤١ ديوان قيس بن الرقيات ص:البيتان لقيس بن الرقيات، انظر) ٢(
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بكر العواذل يف الصبوح
ويقـلن شيب قد عالك

ـنَّهـهيلـمنين وألوم 
ِإنـه وقد كربت فقُلت 

:  حنوما، و]٢٩: احلديد[ لئال يعلم أهل الكتاب: وفيها ستة للصلة وهي حنو
بعوضةمثالً ما  ]والتاء يف ثُمت وربت، والت، وعنكبوت، ]٢٦: البقرة ،

قم وحلكم، والالم يف عيدل، وفحجل، والنون يف زرورهبوت، ورمحوت، وامليم يف 
 ، ومنها أربعة للتحضيض مع املستقبل والتوبيخ مع املاضي.صيفن ورعشن، وخلني

: املنافقون[ أجل وال أخرتين إىلـل لوال وأال ولوما وهالّ، ويف القرآن : وهي
١٠[، أو تأتنا آية ]١١٨: البقرة[ . 

 ) طويل: ( يف التوبيخ)١(قال النخعي
ميم والرمح شاِجرذكرين ح٢(فهالَّ تال محيم قبل التَّقدمي( 

 ) طويل: (وقال آخر يف التحضيض
)٣(ثَوى غري سباٍب لعرض وال شاينتقون اهللا يف سب مسلمتأال 

) تنيا( وجيمعها ،الياء، والتاء، والنون، واأللف: للمضارعة وهيومنها أربعة 
 وسميت حروف مضارعة ألنه ا .)نأيت: ( ومن كالم احلريري،يف التنـزيل

ضارع الفعل االسم فالتاء للحاضرين، والغائبة املفردة، والياء للغائبني والغائبات، 
، واأللف تدخل على فعل والنون للجماعة فيهم املتكلم، وتكون للواحد العظيم

 . أنا أفعل: املخرب عن نفسه فقط بغري تعظيم حنو أن تقول
 . الواو واأللف، والياء، والنون: عراب وهيإللومنها أربعة 

 . اهلمزة، وأم، وهل: ومنها ثالثة لالستفهام وهي
األلف املمدودة، واأللف املقصورة، والتاء يف االسم : ومنها ثالثة للتأنيث وهي

                                   

رضي اهللا -هو مالك بن احلارث النخعي، كان من املوالني لإلمام علي : شتر النخعيألا) ١(
 . هـ٣٨ بالسم مات ومن أصحاب الرأي والرياسة يف عشريته، -عنه

 . اليعرف قائلهالبيت ) ٢(
 . مل أهتد إىل قائل له) ٣(
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هذه احلمراء واحلبلى والقائمة، وقامت هند، والياء يف قومي :  مثال اجلميع،علوالف
 . النون الشديدة واخلفيفة: ومنها حرفان للتأكيد ومها). على خالف(واقعدي 

 ،ومنها حرفان لتخليص الفعل من احلال إىل االستقبال، وهما السني وسوف
 .  أكثر تبعيدا للفعل: أي؛ومعنامها للتنفيس إال أن سوف أنفس من السني

جاءين إبراهيم، :  حنو قولك؛ومنها حرف للتنكري وهو تنوين ما ال ينصرف
. صه، ومه، وأٍف، وهيهات، وما أشبه ذلك:  واألمساء املبنية حنو،وإبراهيم آخر

ومنها حرف للتعريف وهو الم املعرفة وحده عنده سيبويه؛ ألنه يعتقده بسيطًا، 
 ،عن:  مثلأل: ل؛ ألنه يعتقدمها حرفًا واحدا مركبا فتقولواأللف والالم عند اخللي

ومنها حرف . والبسيط ما كان حرفًا واحدا واملركب ما كان من حرفني فصاعدا
 كال سوف تعلمون: ومنها حرف للردع والزجر وهو كال مثل. للتوقع وهو قد

 . ]٤: اهلمزة[  احلطمةكال لينبذن يف :وفيه معىن القسم، قال اهللا تعاىل. ]٣: التكاثر[
لو قمت قمت، :  وهو حرف ميتنع به الشيء المتناع غريه حنو قولكلو :اومنه

لو قمت : ويوجد ا المتناع غريه حنو. لو مل تقم قمت: وميتنع ا لوجود غريه حنو
: ومنها حرف للنسب وهي. لو مل تقم مل أقم: ويوجد ا لوجود غريه حنو. مل أقم

كرسي، وخبيت، ومنها : زيدي، وقُرشي، خالفًا لألصلية يف حنو: يف مثلالياء املشددة 
اضرب، اعلم، ادخل، : حرف للوصل وهي اهلمزة اليت تثبت يف االبتداء حنو أن تقول

: األعراف[ ادخلوا يف أمم ،]٦٢: البقرة[ اضرب بعصاك احلجر:قال اهللا تعاىل
 :ه تعاىلـوتسقط يف الوصل حنو قول. ]١٩٤: البقرة[ واعلموا أن اهللا: ، وقال]٣٨
اسجد واقترب ]ومنها حرف للقطع وهي اهلمزة اليت تثبت وصالً ]١٩: العلق ،

 دخلوا آل فرعونأ:خرج عمرا، قال تعاىلأدخل زيدا وأ: وابتداًء حنو قولك
: ومنها حرف للفصل بني النونات يف تأكيد فعل مجاعة املؤنث يف مثل. ]٤٦: غافر[

هآؤم :  وهي اهلاء الساكنة يف مثل،ومنها حرف للسكت. نِّ زيدا يا هنداتاضربنا
 ويتبع ]٢٠: احلاقة[ إين ظننت أين مالٍق حسابيه، ]١٩: احلاقة[ اقرءوا كتابيه

 . األمساء واألفعال واحلروف
 .  وهي مائة وعشرون حرفًا،فهذه مجلة احلروف العاملة وغري العاملة

 :  فلعلتني،م تعمل هذه احلروف األخرية أعين التسعة والستنيوأما ِلم لَ: فصل
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ن بعض هذه احلروف تنـزل منـزلة اجلزء من الكلمة فال يعمل إ: حدامهاإ
 .  ألن الكلمة ال تعمل يف نفسها، وال تعرب من نصفها؛فيها، وإن اختص

عال ن بعضها وهو األكثر يدخل على األمساء مرة وعلى األفإ :والعلة الثانية
فلذلك .  فلم تكن األمساء أحق ا من األفعال، وال األفعال أحق ا من األمساء،مرة

 . بطل عملها
 ألن اإلعراب أصل يف ،العن عوامل األمساء أقوى من عوامل األفإواعلم 

األمساء وفرع يف األفعال، فلذلك يعمل الفعل يف االسم، وال يعمل االسم يف الفعل، 
 ألا ،اء معمول فيها غري عاملة، واألفعال عاملة ومعمول فيهااألمس: وعلى هذا تقول

تعمل يف االسم وتعمل فيها احلروف، واحلروف عاملة غري معمول فيها ألا تعمل 
 .  وال يعمل فيها شيء،يف االسم والفعل

 فما كان ،وأما معاين هذه احلروف فمعانيها كثرية خمتلفة كاختالفها: فصل
له باب آخر فمعناه  اب غري هذا الباب فقد ذكر معناه، وما كانمنها ال يرد يف ب

 . يذكر يف بابه إن شاء اهللا
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 باب اإلعراب
ما اإلعراب؟ ومل سميَّ إعرابا؟ وكم ألقاب اإلعراب؟ : ويسأل فيه عن أربعة أسئلة

 ومب يكون اإلعراب؟ 
هذا : حنواإلعراب هو اختالف أواخر الكلم على حد اختالف العامل : فصل

زيد ورأيت ،بزيد،ازيد هذا ،فزيد اسم واحد قد اختلف آخره باإلعراب.  ومررت 
هذا زيد، : كنت آخره يف الرفع واجلر فقلتسولو وقفت عليه ل. يف حال الوصل

ومررت بزيد، فإذا صرت إىل النصب تركت الفتحة خلفتها، وحذفت التنوين، 
حذف احلركة، وحذف :  ففي األولني حذفان،وعوضت منه ألفًا فقلت رأيت زيدا

التنوين، ويف النصب حذف وتعويض، وإمنا دخل التنوين األمساء للتمكني ففرق به 
 قال ،بني االسم والفعل، وبني املنصرف وغري املنصرف، وبني املفرد واملضاف

 . أدخلت العرب التنوين عالمة لألمكن، فاألمكن عندهم واألخف عليهم: سيبويه
حسن، وقطن، أو امللحقة يف : وز الوقوف عليه فيشبه النون األصلية يفوال جي

 . ضيفن، ورعشن، كما ال جيوز اطراحه يف حال الوصل
 . التبني، أو التغري، أو التحبيب: ومسي إعرابا ألحد ثالثة أشياء وهي: فصل

 اهللا أعرب الرجلُ عن حاجته إذا بين وأوضح، قال: أما التبني فمن قوهلم
، ويف ]١٩٥: الشعراء[ بلسان عريب مبني :، وقال]٢: يوسف[ قُرآنا عربيا :تعاىل

))ب عن نفسهاِرالبكر تستأمر والثيب تع((: احلديث
 ) طويل: (قال الشاعر. )١(

 )٢(وأُعِرب أحيانا ا فأصارحوإين ألكُن عن قذور بغريها
 :  قال الشاعر. له خيل ِعراب: وصاحبها معرب أي،لعتقواخليلُ العراب اليت يتبني فيها ا

ِرِبوتصهل يف مثل جوف الطَّويعللم نبي٣(صهيــالً ي( 

                                   

، والسيوطي يف ))البكر رضاها صمتها((: وفيه، )١٨٧٢(رواه ابن ماجه يف السنن احلديث ) ١(
 .))والثيب تعرب عن نفسها((وفيه  ،١/١٣: اهلمع

 . ٣٩١، ٦/٣٧ اللسان : زياد انظريبألالبيت ) ٢(
 . ٢/٧٨ :، واللسان ٣/٤٦: مل للمربد، والكا١/٤١٤ : مسط الآليل:البيت للنابغة اجلعدي، انظر) ٣(
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إذا تغريت والكلمة تتغري باإلعراب، . عربت معدة الصيب: وأما التغيري فمن قوهلم
عربا  :ال تعاىلـ متحببة إىل زوجها، ق:امرأة عروب أي: وأما التحبيب فمن قوهلم

 . ، واإلعراب يحسن الكلمة وحيببها إىل املتكلم والسامع]٣٧: الواقعة[  أترابا
رفع، ونصب، وجر، وجزم، وهذه ألقاب صياغية : وألقاب اإلعراب أربعة: فصل
وكذلك . مي إعراما رفعاما كانا شريفني س وذلك أن الفاعل واملبتدأ لَ؛من املعاين

خرج بغري تكلف سميت نصبا، والنصب ت ملا كانت حركته خفيفة املفعول وشبهه
وقيل ، ]٤٢: املعارج[ كأهنم إىل نصٍب يوفدون :قال تعاىل. الصوت احلسن السهل

 ألنه حذف حركٍة أو ؛للجر جر ألنه جير معاين األفعال إىل األمساء، وسمي اجلزم جزما
 .  القطع:حرف، واجلزم يف اللغة

 ألن عامل الرفع يكون ؛ األمساء واألفعال تشترك يف الرفع والنصبواعلم أن
 وهو ال يعمل إال رفعا كما قدمنا رفع الفعل، ،فلما اشتركا يف املعنوي. لفظيا ومعنويا

 . إن زيدا لن يقوم:  والنصب،زيد يقوم:  فالرفع،والنصب خفيف فاشتركا فيه خلفته
 ومعىن اإلضافة امللك، واملالك ال يكون ،ضافةوختتص األمساء باجلر ألن أصله اإل

 فدخلها ،إال ذاتا، والذات ال تكون إال امسا، وأيضا فإن األمساء خفيفة، واجلر ثقيل
 واختصت األفعال باجلزم، ألنه إعراب شبيه . وخلفتها ومتكنها دخلها التنوين،للتعديل

 .  األثقلُف فأعطي األخف وأيضا فإا ثقيلة واجلزم خفي،بالبناء وأصلها البناء
  .حركات وحروف، وحذف: واإلعراب يكون ثالثة أشياء: فصل

فاحلركات ثالثٌ، الضمة وهي عالمة الرفع يف األمساء الصحيحة، واألفعال 
زيد يقوم وحنوه، والفتحة وهي عالمة النصب يف األمساء واألفعال :  مثل،الصحيحة

،  ولن يغزودا لن يقوم، وإن القاضي لن يرميإن زي: الصحيحة سوى املعتل باأللف مثل
إن الفىت لن :  وذلك حنو قولك،ولو كان معتالً باأللف مل يتبني فيه إعراب ألا ال تتحرك

مررت بإبراهيم، وأقمت :  وقد تكون الفتحة عالمة للجر فيما ال ينصرف مثل. يرضى
مررت بزيٍد وحنوه، :  مثل؛نصرفة والكسرة وهي عالمة للجر يف األمساء الصحيحة امل.مبكةَ

رأيت الزينبات، وخلق اهللا : وقد تكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل مثل
السماوات، وحمل نصب هذا النوع على جره، وجر ما ال ينصرف على نصبه ألن 

ابة أما الكت.  ووجه األختية بينهما أما يشتركان يف الكتابة، واملعىن،النصب واجلر أخوان
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 .رأيتك ومررت بك، وأما املعىن فإما يقعان إعرابا للمفعول مجيعا: فنحو قولك
 فالواو عالمة للرفع يف . والياء، والنون، واأللف،الواو:  وهي، واحلروف أربعة

 واأللف عالمة .هذا أخوك واملسلمون: األمساء املعتلة املُضافة ومجع املذكر السامل مثل
 وقد تكون عالمة للرفع يف ،رأيت أباك وأخاك: مساء أيضا مثلللنصب يف هذه األ

والياء عالمة للجر يف األمساء . جاءين الزيدان واملسلمان: تثنية األمساء الظاهرة مثل
مررت بأخيك والزيدين واملسلمني، وقد : الستة والتثنية واجلمع املذكر السامل مثل
والنون عالمة . يت الزيدين واملسلمنيرأ: تكون عالمة للنصب والتثنية واجلمع مثل
تقومان، وتقومون، ويقومان، ويقومون، : للرفع يف مخسة أمثلة من الفعل حنو

 . وتقومني يا امرأة
حذف حركة وحذف حرف، فحذف احلركة من : واحلذف على وجهني
 .  ومل تقُم، ومل يغد تضرب وإن أضرب،مل أضرب: األفعال الصحيحة األواخر حنو

ف احلرف من األفعال املُعتلة األواخر واألفعال اليت رفعها ثبات النون وحذ
. ، ومل خيش ومل يقوما، ومل يقوموا، ومل تقومي يا امرأة ومل يرِممل يغز: مثال اجلميع

لن تقوما، ولن : وقد يكون حذف هذه النون عالمة للنصب يف اخلمسة األفعال حنو
ر الكلمة ألن أوهلا بناٌء ووسطها حشو، واعلم أن اإلعراب يقع يف آخ. تقومي

ع والستة األمساء موآخرها حرف يتبني فيه اإلعراب فإن قيل فإنَّ إعراب التثنية واجل
ال يصح ذلك ألن آخر الكلمة يف الزيدين والزيدين : املعتلة املضافة يف أواسطها قُلت

أخوك لكانت : ت وكذلك لو قل.الدال والياء عالمة اإلعراب، والنون عوض التنوين
 فقد . والكاف اسم مضمر أضيف إليه األخ وهو اسم ظاهر،الواو عالمة اإلعراب

 .  وقس عليه،بان لك أن اإلعراب يف أواخر هذه األمساء ال يف أوساطها فافهم ذلك
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 باب الُمْعَرب
 وفيه سؤاالن، ما املعرب؟ وعلى كم ينقسم؟

فاألمساء تنقسم يف . ل مضارعةأمساء متمكنة، وأفعا: املعرب شيئان: فصل
أمساء متمكنة يف االمسية، وكل اإلعراب وهي كل اسم : التمكني على ثالثة أضرب

 ،وما يقوم مقامه من ألف والم أو إضافة. دخله الرفع والنصب واجلر، مع التنوين
  .غالٍم والغالم، وغالم زيد: حنو

ف واألمساء ر تنصوأمساء متمكنة يف االمسية، وبعض اإلعراب وهي اليت ال
 . املنقوصة ومجع املؤنث السامل

وأمساء متمكنة يف االمسية دون اإلعراب، وهي األمساء املقصورة والستة املعتلة 
: املضافة، والتثنية واجلمع املذكر السامل، وكل اسم حذف منه حرف اإلعراب حنو

 بأدٍل، وأضب ل، ورأيت أدالً، ومررت أدههذ:  مجع دلو وجرو، تقول وأجٍرأدٍل
 . نج وقس عليه كل اسم آخره واو أو ياء مجعته على أفعلأو

 .  وإمنا هي تدلُ عليه،ليس إعرابا: ما تصنع بالواو واأللف والياء؟ قلت: فإن قيل لك
. هذا زيد: ومعىن التمكني ثبوت االسم على مسماه غاب أو حضر، تقول

  .وزيد يف الكوفة
فإنه .  كل فعل لزمت أوله إحدى الزوائد األربع: فهي،وأما األفعال املضارعة

ومعىن . نوين التأكيد ونون مجاعة النساء. يعرب ما مل يتصل به إحدى النونات الثالث
 وأصله البناء كما أن اسم . وذلك أن الفعل شابه اسم الفاعل، فأعرب،املضارعة املشاة

 .  عامالً كما قدمناالفاعل شابه الفعل فعمل وأصله أن يكون معموالً فيه، ال
مرفوع، ومنصوب، وجمرور، : واملعرب ينقسم على أربعة أضرب: فصل
 . وجمزوم

 والفاعل واملفعول .زيد قائم: املبتدأ وخربه، حنو قولك: فاملرفوعات عشرة، وهي
 واسم كان وأخواا وخرب إن مع .قام زيد وأقيم عمرو:  حنو قولك؛الذي مل يسم فاعله

 وال ،ما زيد قائما:  واسم ما وخرب ال مثل. وإن زيدا قائم،ان زيد قائما ك: مثل؛أخواا
 والعاشر الفعل . وهو العطف والنعت والتأكيد والبدل،والتابع. غالم سفر أفضل منك

 . املضارع ما مل يدخل عليه ناصب أو جازم، ومل يتصل به إحدى النونات الثالث
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ملفعول به، واملفعول من أجله، املصدر، وا:  وهي،واملنصوبات مخسة عشرة
واملفعول معه، وظرف الزمان، وظرف املكان، واحلال، والتمييز، واالستثناء، واسم 

 والتابع، والفعل املستقبل إذا ، وخرب ما،ا، وخرب كان وأخواا، واسم الإن وأخوا
:  مثال ذلك على الترتيب؛له إحدى النونات الثالث  ومل تعرض،كان معه ناصب

ا، ويلحق به منصوب النداء، مثلقُمتزيد ا، وضربتا :  قياميا عبد اهللا، ويا غالم
ومررت ! ما أحسن زيدا:  مثل؛من أهل الكوفة، ومنصوب التعجب والصفة املشبهة

عليك زيدا، واألسد األسد، وإياك :  مثل،بالرجل احلسن الوجه، واإلغراء والتحذير
: ألجل إكرامي إياك، وجئت وزيدا أي: أي ؛زرتك إكراما لك: الطريق، وتقول

معه، وسرت يوما ومشيت خلفك، وجاء زيد راكبا، وعندي مخسة عشر درمهًا، 
وجاء القوم إال زيدا، وإن زيدا قائم وكان زيد قائما، وال غُالمني لك، وما هذا 

 . بشرا، وأريد أن تقوم
افة، وتابع، مثال  جمرور حبرف، وجمرور بإض:وارورات ثالث أضرب

 . عجبت من ثوٍب، وثوب خز حسن: اجلميع
 ، وجمزومات أمر، وملا يقم،مل يقم:  مثل، نفي؛وازومات ثالثة جمزومات

إن : قم عمرو، وجمزومات شرط، أو مقدر بالشرط مثليليقم زيد، وال : وي مثل
 . تقم أقم، وأكرم زيدا يكرمك، وما أشبه ذلك
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 ناءباب الب
 يكون م وِب؟ بناء؟ وما ألقاب البناء سميمما البناء؟ وِل: ويعرض فيه مخسة أسئلة

 البناء؟ وأين يقع البناء من الكلمة؟ 
جاءين : البناء لزوم أواخر الكلم حدا واحدا، وإن اختلفت العوامل مثل: فصل

 . هؤالء، ورأيت هؤالء، ومررت ؤالء
 .ول، وال يتغري بدخول العوامل املختلفةومسي بناء ألنه ال يز: فصل
 فتشترك األمساء واألفعال ؛ وكسر، ووقف، وفتح،وألقابه أربعة ضم: فصل

أين وكيف ودخل وخرج، : واحلروف بالفتح، والوقف خلفتها مثال اشتراكها بالفتح
 . من وكم واضرب، واقطع وقد وهل: ، ومثال اشتراكهما يف الوقف وسوفوإنَّ

 وياء اجلر، والمه مع  وهؤالِءأمِس: اء واحلروف بالكسر حنووتشترك األمس
بزيد، ولزيد، ومل ينب من احلروف على الكسر، إال هذان : الظاهر دون املضمر حنو

، ومل ينب شيء من  وحنن ويا زيد وبعدقبلُ: وتستبد األمساء بالضم حنو .احلرفان
 ومذ، ومنذ اليوم فإن  الثوِب مد:ما قوهلمأف. األفعال وال احلروف على الضم البتة

.  شيء من األفعال على الكسر البتةنب ومل ت.حركاا حركات إتباع ال حركات بناء
مد الثوب فإنه كسر اللتقاء الساكنني فحركته عارضة وليست : فأما قول من قال

 . حبركة بناء
سكون وحركات وحروف وحذف، : والبناء يكون بأربعة أشياء: فصل

 كم وهل ومن وقد واحلروف :ركات ثالث وقد مضى متثيلها، والسكون حنوفاحل
يا زيدون ويا :  والواو يف مثل،هذان واللذان، ويا زيدان:  األلف يف قولك:ثالثة

 وما أشبه ذلك على حسب ، وأن هذين وهاتني، والياء يف اللذين واللتني،مسلمون
واحلذف على وجهني، حذف . اخلالف يف البناء على احلروف املعوضة من احلركات

اضرب، اعلم، وحذف احلرف من كل فعل :  فحذف احلركة حنو.حركة أو حرف
 .  واغز، واخشمِِرا: معتل اآلخر مثل
 وقد ،والبناُء يقع من الكلمة املبنية حيث يقع اإلعراب من الكلمة املعربة: فصلٌ

حركةُ : لة احلركات أربع ومج. مبين-معربة كانت أو مبنية-إن أول كل كلمة : قيل
زيد، وحركة بناء يشبه :  حنو؛ وحركة إعراب صريح،هؤالء: بناء صريح حنو
مررت بإبراهيم، : يا زيد، وال حول، وحركة إعراب شبه البناء حنو: اإلعراب حنو

 . ورأيت الزينبات، وأحكامها تأتيك يف كتاب العامل واملعمول إن شاء اهللا



 ٤٠  كشف املشكل يف النحو

 باب المبني
 ما املبين؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ :  ثالثة أسئلةويعرض فيه
أمساء غري متمكنة، وأفعال غري : أما ما املبين؟ فهو أربعة أضرب: فصل
 .  وكافة احلروف، وأفعال مضارعة اتصلت ا إحدى النونات الثالث،مضارعة

  واألمساء النواقص، وأمساء، واملبهمات، املضمرات:فاألمساء املبنية عشرة
 ، واألمساء املعدولة، واألمساء املركبة مع األصوات،االستفهام، واألمساء الشرطية

 وكل ، واملنادى املعرفة املفردة ومن جملته النكرة املعرفة باإلشارة،وأمساء األفعال
  .ظرف قطع عن اإلضافة

والثاين . مجيع األفعال املاضية: أحدمها: واألفعال اليت ليست مبضارعة ضربان
 ليسجننَّ وليكونا مـن الصاغرين و يقمن،: األمر بغري الم واملضارعة حنوفعل 
]٣٢: يوسف[ . 

مضموم ومفتوح ومكسور، : واملبين ينقسم على أربعة أضرب: فصل
من املضمرات حنو:  فاملبين من األمساء على الضم ثالثة أنواع.وموقوف تاء : نوع

 ،ه ومجعهتهاء الغائب وتثنيومع وكافهم، ضمري املتكلم، وتاء ضمري االثنني، واجل
 قُمتم، وضربكما، ، قُمنا،قُمت: ونون ضمري اجلماعة أو الواحد العظيم مثال ذلك

حنن، ونوع : ضربكم، ضربكن، وضربه، ضرما، ضرم، ونون ضمري اجلماعة مثل
.            وعوض، وقط، وبعد،لب ق:من الظروف وهو كل ظرف قطع عن اإلضافة حنو

 )  كامل: (قال الشاعر
 )١(لعنا يصيب عليه من قُدَّام       لعن اإلله تعلة بن مسافر 

 ) كامل): (البان ابن تعلة بن مسافر: ()٢(قلَّما قطع ضم والقافية مضمومة بدليل قوله
 البان ابن تعلة بن مسافر     ما دام ميلكُها علي حرام

   )٣()طويل: (يف عوض: وقال األعشى

                                   

 . ومل ينسبه، ١٠٩: البيت ذكره احلريري يف درة الغواص يف أوهام اخلواص) ١(
 . ومل ينسبه، ١٠٩: البيت ذكره احلريري يف درة الغواص يف أوهام اخلواص )٢(
 . ٢٢٥: البيت يف ديوانه) ٣(



كشف املشكل يف النحو٤١ 

رضيعي ِلباٍن ثَدي أم تحالفَا     م داٍج عوض ال نتفرَّقبأسح
 من قبل األشياء :أي. ]٤: الروم[ هللا األمر من قبل ومن بعد :وقال اهللا تعاىل

 هكذا حكم الظروف إذا قطعت عن اإلضافة إال حيث فإنه مبين على الضم .وبعد األشياء
 يف مكان فيه : أي،صب حيث املطراخل:  تقول، ألنه ناب مناب ظرفني،وإن أضيف

ومنهم من يفتحه طلبا للخفة، ومنهم .  وليعدل به إىل جهة ليست له يف حال إعراب،املطر
 :)١(من يكسره على أصل التقاء الساكنني، وفيه لُغتان حيث وحوث، وأنشد الفراء

من حومثا سلكوا آيت فانظُور  وأنين حوئما يسري اهلوى بصري    
د يضم ويفتح ويكسر، ونوع من املناديات وهو كل منادى مفرد وكل واح

 وقالوا يا صاحل :يا زيد، ويا رجل، قال اهللا تعاىل: معرفة أو مقصود نكرة مثل
يا  :، وقال يف النكرة]١٢: سبأ[ يا نوح، و]٥٣: هود[ يا هود، و]٧٧: األعراف[

، ]٤٤: هود[ ا مساء أقلعييا أرض ابلعي ماءك ويو، ]١٠: سبأ[ جبال أويب معه
 ) وافر: ( الشاعرقال

)٢(فقد جاوزمتا خمر الطريق أال يا زيد والضَّحاك سريا    
 ) بسيط: (وقال األعشى يف النكرة

)٣(ويلي عليك وويلي منك يا رجل  قالت هريرة ملا جئت زائرها
 . وقد قدمنا أنه مل ينب شيء من األفعال، وال احلروف على الضم

كيف وأين وأيان، واآلن، ومث، وتاء :  والذي بين من األمساء على الفتح:فصل
:  حنو، ومثل أمساء األفعال، ونفعك زيد،قُمت:  مثله،ضمري املخاطب املفرد، وكاف

 . هلم وحي ويه، وأيها، وأوف، وأفَّا وهيهات، وهيهاتا على اختالف اللغات
فها إىل فعل ماٍض أو جملٍة على وِمن العرب من يبين الظروف كلها إذا أضا

  )٤()طويل: ( قال النابغة،الفتح

                                   

 . بدل آيت ) وأدنو(بدل يسري، ) يشري(: ، وفيه١١٨: ديوانه:  انظر،البيت إلبراهيم بن هرمة) ١(
  .١/١٢٩: وشرح املفصل ،١٦٥:  اجلمل للزجاجيال يعرف قائله، انظرالبيت ) ٢(
 . ٥٧:  ديوان األعشى:انظر) ٣(
 ). وقلت أصح والشيب وازع.. …(، وفيه ١/٣٦٩:  والكتاب، ديوانه:انظر )٤(



 ٤٢  كشف املشكل يف النحو

 على حني عاتبت املشيب على الصبا مَّا تصح والشيب وازعفقلت ألَ  
 ) طويل: (ومثله قول اآلخر

على حني أعين الناس جلُّ أمورهم )١(فندالً زريق املال ندل الثعالب
ليها ع :ثة عشر إىل تسعة عشر قال تعاىلومما بين على الفتح أيضا من ثال

غر بغر، وشذَر مذَر، ومهزة بني بني، ش ومر: ، وقوهلم]٣٠: املدثر[ تسعة عشر
وصباح مساء، وال حول وال قوة إال باهللا، وحضرموت وبعلبك يف أحد وجوهه 

 ) كامل: (وحيص بيص، قال الشاعر
)٢(مل تلتحصين حيص بيص حلاصي   ا صريفًاقد كُنتا ولُوجاجخر 

وإذا دخل حرف جر على ضد سوى من بنيت على الفتح . ومثله سام أبرص
  .قُمت إىل عندك: تقول

 كل فعل ماٍض مل يتصل به ضمري رفع ومل :والذي بين من األفعال على الفتح
قام ورضى، والذي بين من احلروف على الفتح إن وأخواا، : يكن آخره ألفًا مثل

 والم ، وكل حرف بسيط سوى باء اجلر والمه مع الظاهر، وسوف وربومث
 . التعريف وتاء التأنيث وحروف العلة

 وتاء ضمري يهوالذي بين من األمساء على الكسر أمس وهؤالء يف أحد وجه: فصل
 :  قال الشاعر، حنو قُمت يا هند، وضربك زيد، وجري عند من يعتقده امساه وكاف،املؤنث

  ألفعلنهقال هلا جري
 ِما حذ: حنو، إىل فعالة وحنومها ومجيع املعدوالت من فاعل، وحينئذ،ويومئذ

 ) وافر:   ( قال يف األمساء، من الصفات ويا غداِر من األمساء، ويا فجاِروقطاِم
إذا قالت حذام فصدقوها )٣(فإن القول ما قالت حذام 

                                   

 بينما يف ،تني هو األحوصين الب، قائل هذي٣/٤٨: البيت خمتلف يف نسبته، قال العيين )١(
 . ن قائلهما هو أعشى مهدان يهجو ما لصوصاأاحلماسة البصرية 

 . ٢/٥١:  الكتاب إىل أمية بن أيب عائذسيبويه يفالبيت نسبه ) ٢(
 . ٢/٤٠٤، ١٥/٨  العربانظر لسان حليم بن صغب، : إىل وسيم بن طارق وقيل منسوبالبيت) ٣(



كشف املشكل يف النحو٤٣ 

 ) متقارب:  (وقال آخر يف الصفة
وقالت هلا يا فجار أربعي أعد بعولتك  األرذلينا

حذار وبدار، :  حنو،وال يكون ذلك إال يف النداء، واملعدول من الفعل
 )متقارب: (، وتراك، ودراك، قال عليونـزاِل

 فدارك دارك قبل حلول اهلالل
 ) كامل: (قال الشاعر

 )١(فحذار من أسد العرين حذار     احلق أبلج والسيوف عواري
  )٢()رجز: (ومثله

 ها من إبل تراكها      قد نزل املوت على أوراكهاتراك
 . سيبويه، وخالويه: واألمساء املركبة مع األصوات حنو

  .صٍه، ومٍه، وإيٍه: ومن أمساء األفعال حنو
والذي بين من احلروف على الكسر هو باء اجلر والمه مع الظاهر فقط دون 

وأما مهزة . وال اجلحود فهما الما جراملضمر وكسر اتباعا لعملهما، فأما الم الغرض 
اعلم، اخرج فإن حركتها عارضة : الوصل إذا ابتدئ ا مكسورة أو مضمومة حنو

 .جمتلبة
اضرب الرجل، ومد : ومل ينب شيء من األفعال على الكسر البتة، فإما قوهلم

الزمة الثوب، وقلمت املرأة فإن ذلك كله مكسور اللتقاء الساكنني، وحركته غري 
 . كما تقدم
 والذي، واليت، وإن ، ولَم من:والذي بين على الوقف من األمساء: فصلٌ

 .اخلفيفة، وإذا، إذا أضيف إىل مجلة فإن فُصلت كُسرت ودخلها التنوين
 ) وافر: (قال أبو ذؤيب

 هنيتك عن طالِبك أمَّ عمرو )١(بعاقبٍة وأنت إٍذ صحيح 

                                   

 . ١٧٤/ائي، انظر ديوانه، حتقيق شاهني عطية  البيت أليب متام الط) ١(
)٢( ٢/٣٥٤:  األدبخزانة: انظرب هذا البيت إىل طفيل بن يزيد احلارثي، ِسن . 



 ٤٤  كشف املشكل يف النحو

ما :  فقالوا، طرف واحد وهو غدوة وهي ظرف أعملتها العرب يف،ولدن
من لد كذا : رأيته من لدن غدوة، ورمبا شبهوا نوا بالتنوين فحذفوها لإلضافة فقالوا

 ، وأنا، وما، ومىت، إذا: حنو،وصه ومه يف التعريف وكل مبين من األمساء آخره ألف
 ) رجز:  (وقط خفيفة وقد مبعناها مجيعا حسب، قال الشاعر

امتأل احلوض وقال قَطين             )٢( قد مألت بطْينسيالً رويدا  
 ) كامل:  (وقال آخر

 )٣(.............      قدك إتئب أربئت يف الغلواء
 ) طويل:  (وفوضى فضى قال الشاعر

 )٤( طعامهم فوضى فَضى يف رجاهلم     وال يحسنون السرَّ إال تناديا
 .وما أشبه ذلك

:  مثل؛ كلُّ فعل اتصلت به تاء الفاعل:ال على الوقفوالذي بين من األفع
 . ضربن، وضربتن: ضربت وضربتما، وضربتم، ونون مجاعة املؤنث حنو

غزا، ورمى، وفعل األمر، إذا مل يكن معه الم : وكل فعل ماٍض آخره ألف حنو
 وإمنا بين الفعل على الوقف مع املضمر ألن الضمري الزم وحركته .قُم واقعد: مثل
 ،وكرهوا أن جيمعوا يف كالمهم بني أربع حركات لوازم، ووجب حذف واحد، زمةال

فلو حذفوا حركة فاء الفعل المتنع االبتداء بساكن، ولو حذفوا حركة عينه الختل وزن 
 ولو حذفوا حركة الفاعل وأكثر ، ألن فعالً ساكن العني من أوزان األمساء خاصة؛الفعل

 وإذن ألشبهت ،ف واحد ساكن وذلك مستحيلاملضمرات بسيط لبقي اسم على حر
 إذ أصل ،فلم يبق إال حذف حركة الم الفعل ألا غري أصل. تاء الضمري تاء التأنيث

                                   

 الشعر : انظر أدرك اجلاهلية واإلسالم،، جاهلي، خمضرم،هو خويلد بن خالد: أبو ذؤيب) ١(
 .٢/٦٥٣: والشعراء البن قتيبة

 . ٤/٢٤٦:  الكامل:ال يعرف قائله، انظرالبيت ) ٢(
 .١/٢٢:  ديوانه:انظرالبيت أليب متام، ) ٣(
 . )طعامهم(من   بدالً)متاعهم(: ، وفيه٢١٨: البيت يف نوادر أيب زيد دون نسبة) ٤(



كشف املشكل يف النحو٤٥ 

وذلك أنه يقع موقعه يف .  وإمنا حرك ألنه ضارع املضارع بأشد املضارعة،البناء الوقف
بالفتح طلب صا للخفةالشرط واجلزاء، والصفة والصلة، واحلال واخلرب، وخ . 

وأما فعل األمر فمبين على الوقف، ألنه مل يضارع االسم، وال ضارع ما 
 ومثله فعلُ التعجب على صيغة أفعل به بين على . فبقي على أصل البناء،ضارعه

 . الوقف ملالقاته فعل األمر من جهة اللفظ، وهو من باب اخلرب
وكي، ولن، وأو، ومن  وإذن، ، وإن،والذي بين من احلروف على الوقف أن

 ويف، وإن الشرطية وإن النافية، والزائدة، واملخففة من الثقيلة، ومل، وأم، ،وعن، ومع
 والم ،وبل، ولكن، ونعم، وأي، وأجل، وهل، وقد، ولو، ونون التأكيد اخلفيفة

 وأيا يف النداء، وكل حرف آخره ألف ، وأي، وهاء السكت،التعريف، وتاء التأنيث
 .  فهذه مجيع املبنيات، وحىت، وما، وملا، وما أشبه ذلكإىل وعلى: مثل

 . وأحكامه التفصيل بني حتريكه وتسكينه وعلل بنائه: فصلٌ
فما بين من األفعال واحلروف فعلى األصل وال سؤال عنه مل بين؟ إذ ال يقالُ 

ى ِلم بين عل: مل جِعلَ الشيء على أصله؟ وما كان مبنيا على حركة ففيه سؤاالن
كما - سبيلك أن تسأل عن تلك العلة حىت تعرفها ؛احلركة؟ وما بين من األمساء فلعلة

 فال يبىن شيء منها إال لتضمن حرف أو معنى ، ألن أصلها اإلعراب؛-ذكر الزجاج
 أو لوقوعه موقع مبين، وسترى ذلك مشروحا يف باب غري ،حرف، أو مشاة حرف
 . هذا الباب إن شاء اهللا

 بين منها على الوقف ففيه سؤال واحد مل بين؟ وما بين على حركة ففيه فما
مل بين؟ وِلم بين على حركة؟ وِلم خص حبركٍة دونَ أخرى؟ فافهم ذلك : ثالثة أسئلة

 . وقس عليه تصب إن شاء اهللا
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 باب التثنية
 ما املثىن؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ : ونعرض فيه ثالثة أسئلة

أما ما املثىن؟ فهو كُل اسم ضممت إليه مثله من جنسه وعربت عنهما : لفص
وأصلُ التثنية العطف، . جاءين الرجالن واملرأتان: بلفظ واحد لالختصار حنو قولك

فإذا قلت جاءين الزيدان، فاألصل زيد وزيد، فعرب عنهما بعبارة واحدة فكان أخصر، 
 ) رجز: (ل الشاعر، وهو رؤبةولو اضطر شاعر رجع إىل األصل كما قا

ككأن بني فكها والفك              )١(فارة مسك ذُحبت يف س
 . أراد بني فكيها

الرجالن واملرأتان، : صحيح، حنو قولك: واملثىن ينقسم على ثالثة أضرب: فصل
مخسة عشران، وذواتا تأبط : القاضيان وموسيان، ومركب حنو قولك: ومعتلٌ حنو قولك

تثنية يف اللفظ واملعىن، وقد مثل عليه أكثر : كذلك التثنية تنقسم على ثالثة أقسامشرا، و
 والقمران يف ،العمران يف أيب بكر وعمر: الكالم، وتثنية يف اللفظ دون املعىن حنو قوهلم

، واألسودان يف التمر -رضي اهللا عنهما-الشمس والقمر، واحلسنان يف احلسن واحلسني 
 وتثنية يف .ل ذلك إال يف ما كان مشهورا فيغلب أحد االمسني على اآلخر وال يقا،واملاء

نه يكون بلفظ اجلمع ومعناه إاملعىن دون اللفظ وهي تثنية كل مفرد مضاف إىل مثىن 
والسارق والسارقة ، ]٤آية : التحرمي[ فقد صغت قلوبكما:  حنو قول اهللا تعاىل،التثنية

أعجبين حسن وجه الزيدين، وطيب أنفسهما، : ، وتقول]٣٨: املائدة[ فاقطعوا أيديهما
 ) طويل:  (وجهيهما ونفسيهما، قال الفرزدق: وإن شئت ثنيت على األصل فقلت

 مبا يف فُؤدينا من اهلم واألسى )٢( .................
 ) رجز:  (وقال آخر ومجع بني اللغتني

رسنيهني فُذفِني مرتنيومهم            )٣(ظهرامها ِمثْلُ ظهوِر الت

                                   

 . ٨/٩١، ٤/١٣٨: شرح املفصل: ب ملنظور بن مرثد األسدي، انظرونسمهذا الرجز ) ١(
 .٢/٥٥٤: البيت يف ديوانه) ٢(
 . ١/٢٤١: الكتاب: سوب خلطام ااشعي، انظرمنهذا البيت ) ٣(
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هما، وهذان، واللذان، :  تثنية املضمر واملبهم الناقص مثل:ومن هذا الضرب
 . فإا مفردة معناها التثنية

وأحكام املثىن كثرية خمتلفة، وحنن نذكر حكم كل واحد من أقسامه : فصل
 .  الصحيح واملركب واملعتل يف باب نفرده له إن شاء اهللا:الثالثة أعين

 ب حكم الصحيحبا
: زيدان، ويف عمرو: حكم الصحيح أن تثنيه على لفٍظ واحد فتقول يف زيد

عمران، تلحقه ألفًا يف حال رفعه وياء يف حال نصبه وجره، مفتوحا ما قبلها فرقًا 
 ونونا يف األحوال الثالثة عوضا من حركة ،بينها وبني ياء اجلمع السامل الصحيح

 فإن كان آخر ؛-على ما يأيت بيانه- أو من تنوينه ،حركتهالواحد وتنوينه، أو من 
كساءان، :  وإن كانت منقلبة قُلت، هناءان على لفظ الواحد: قُلت،املثىن مهزة أصلية

محراوان تقلبها : وجيوز كساوان تردمها إىل األصل، وإن كانت مهزة للتأنيث، قُلت
لب مثل حرباوان وحرباءات أجودمها الق:  وإن كانت ملحقة فوجهان،واوا ال غري

 حنو ،األلف والنون يف الرفع: وتكون نون املثىن متحركة اللتقاء الساكنني ومها
مررت بالزيدين، ورأيت :  حنو،الزيدان، والياء والنون يف اجلر والنصب: قولك

 .الزيدين مكسورة للفرق والسبق والتعديل
 فيها ساكنان كُِسر أحدمها على  أما السبق فإن التثنية ملا سبقت اجلمع، والتقى

وأما الفرق فبني . أصل التقاء الساكنني، وخص باحلركة احلرف الصحيح دون العليل
 وأما التعديل فإنه ملا كان قبل نون التثنية حرف ساكن ،نون االثنني ونون اجلميع
 .ن ألن السكون والفتح خفيفا؛ عدلت الكلمة بالكسرة،وقبله حرف متحرك بالفتح

وهذه النون تسقط لإلضافة ألا عوض مما يسقط لإلضافة، وهو التنوين إذ ال يكون 
غالم زيٍد، تقول يف : العوض أشد حكما من املعوض منه، فكما تقول يف غُالم

 . غُالمي زيٍد: غُالمني
 وعالمةُ ، تكون عالمة الرفع،ثالث:  كم يف األلف عالمة؟ قُلت:فإن قيل لك

 ، وعند األخفش أا دليل اإلعراب.اإلعراب هذا مذهب سيبويه وحرف ،التثنية
 وليست حبرف إعراب وهو قول حسن؛ ألا لو كانت حرف إعراب ،وعالمةُ التثنية

تنـزلت منـزلة اجلزء من الكلمة، ومل جيز تغيريها من حاٍل إىل حال؛ ألن االسم 
 .هي اإلعراب نفسه: يون وقال الكوف.الظاهر يدل على املعاين املختلفة بصيغة واحدة
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 وكذلك ، ألن اإلعراب حركات احلروف وليس باحلروف أنفسها؛وليس بشيء
 والواو عالمة لرفع ،حكم الياء يف اجلر والنصب وإمنا جعلت األلف عالمة لرفع املثىن

اجلميع ألن ضمري الرفع يكون مع فعل املثىن ألفًا ومع اجلميع واوا، وقد علل طاهر 
 .  فافهم ذلك،ه تعليالً هذا أحب إلينا منهبن أمحد وغري

 باب حكم المعتل

أخ : فإن كان منقوصا مثل.  إما أن يكون منقوصا أو مقصورا،املعتل ال خيلو
وقاض، فحكمه أن ترد إليه ما ذهب منه وتلحقه ألفًا رفعا، وياء نصبا وجرا، ونونا 

أخو، :  قاضيان؛ ألن أصل أخ:ٍضأخوان ويف قا: ، فتقول يف أخةيف األحوال الثالث
 فحذفت منها احلروف العالئل استثقاالً للحركات عليها، فإن كان ،قاضي: وقاض

 . املعتل على صورة املثىن حتركت حروفه وصحت بصحة التثنية
وأما املقصور، فال خيلو أن يكون ثالثيا، أو غري ثُالثي، فإن كان غري : فصلٌ

 ،ملهيان: ه األلف والنون أو الياء والنون فقلت يف ملَهى وأحلقت، ياًءهثالثي قلبت ألف
 وإن كان ثالثيا قلبت ألفه واوا إن .مستدعيان:  مرتقيان، ويف مستدعى:ويف مرتقى

عصوان، ويف :  إن كان من ذوات الياء، فقلت يف عصا وياًء،كان من ذوات الواو
 ) طويل:  (فتيان، قال الشاعر: فىت

١(شربقعلى عصويها سابري م( ...............               
 .]٣٦: يوسف[ ودخل معه السجن فتيان :وقال اهللا تعاىل

:  فقل، فإن قيل لك بأي شيء تفرق بني ذوات الواو والياء يف االسم الثُالثي
 أو مفتوحا، فإن ، أو مكسورا،كل ثالثي مقصور ال خيلو أن يكون أوله مضموما

 فقلت يف ،كسورا فهو من ذوات الياء غالبا قُلبت ألفه ياًءكان أوله مضموما أو م
 أو كان وسطه ، وهو واو، وإن كان أوله مفتوحا. ِحجياِن:نهيان، ويف ِحجى: نهى
 ويف هوى النفس ِ،وغيان:  فقلت يف وغى احلرب، أو مهزة قلبت ألفه ياء أيضا،واوا

                                   

 : صدرهو ،١٩٠  ص ديوانه:انظر:  الرمةيذل البيت) ١(
   فجاءت بنسج العنكبوت كأنَّه 
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 وإن كان أوله غري واو ووسطه غري .أيراب الث: ثائيان من قوهلم: هويان، ويف ثائي
رحى وقفا، :  مل خيل أن يكون مشتقًا، أو جامدا، فإن كان مشتقًا مثل،واو وال مهزة

 ألن التصريف ؛قفوان: رحيان، ويف قفا: أخذته من تصريف الفعل، فقلت يف رحى
 وإن كان جامدا وكانت .هت إذا اتبع؛ إذا طحنته، وقفوت الرجل؛رحيت الطعام

فقلت يف رجلني مسيت كل واحد . مالة جتوز فيه ما ألفه منقلبة من الياء قلبتها ياءاإل
 .  جاءين فتيان، وسنفرد لإلمالة بابا إن شاء اهللا تعاىل:منهما فىت

 وقلبتها واوا وأحلقت ،وإن كان مماالً جتوز فيه اإلمالة فألفُه منقلبة من واو
ففي أي : ونا يف اجلر والنصب، فإن قيل لكاالسم ألفًا ونونا يف الرفع، وياًء ون

 أو من ؟موضٍع يكون النون عوضا من احلركة والتنوين معا؟ أو ِمن احلركة وحدها
 ،ما كان يف واحده حركة وتنوين فالنون عوضا منهما مجيعا:  فقل؟التنوين وحده

ض من جاءين رجلٌ ورجالن، وما مل يكن يف واحده إال حركة فقط فالنون عو: مثل
 ومر يب الرجلُ والرجالن، وما مل يكن يف ،يا زيد ويا زيدان:  مثل،تلك احلركة

 عصا وعصوان، وهذه :واحده غري التنوين فقط فالنون عوض من ذلك التنوين مثل
 وعصى ،زيد عصى ربه يعصيه من املعصية: مسألة تنبهك على عظم العربية، تقول

 .فه يعصا أي تعود محله والقراع به ضربه بالعصا، وعصا بسي:عبده يعصوه أي
 ) الكامل:   ( قال الشاعر جرير

)١(بابن القُيون وذاك فعلُ الصَّيقِل  تصيف السيوف وغريكم يعصى ا   
ليني عوض مم ذا حلباملوسني وا: فالنون يف تثنية ما ال ينصرف مثل:  فإن قيل

ن واللذين؟ وليس هناك فعل عوض من احلركة املقدرة، فإن قيل فما تقول يف هذي
 فإذا ،أما املبهم فإن واحده ذا وفيه ألف: تنوين وال حركة ظاهرة، وال مقدرة، قلت

 ومل جيمعوا يف كالمهم بني ألفني ألنه ال ميكن ،بنيته وجب أن تأيت بألف التثنية
 .  مث أعيض منها النون أو أنـزل منه منـزلة العوض،النطق ما فحذف ألف األصل

 بل ، صحيحةته وليس تثني، الناقص فصاغوه تلك الصيغة إشعارا بالتثنيةوأما

                                   

 . ١/٤٦٤:  الشعر والشعراء: انظر،جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي) ١(
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هو مفرد يدل على التثنية، وقد قيل إن النون عوض من الياء يف الذي واليت، وهو 
 .  فافهم ذلك،قول حسن

 باب ُحكم المرآب
 أو من مجلة مل ،املُركب ال خيلو أن يكون من جملة قد عمل بعضها يف بعض

  . أو من اسم مع صوت، يف بعضيعمل بعضها
رجل مسيته زيد قائم، أو : فإن كان من مجلة قد عمل بعضها يف بعض حنو

 ولكن جتتلب ،فهذا وما شبهه ال جيوز أن نثنيه على لفظه. تأبط شرا أو برق حنره
جاءين ذوا زيد قائم، وذوا تأبط :  وذوي يف النصب واجلر، فتقول،ه ذوا يف الرفعـل

  .شرا
ن من مجلة مل يعمل بعضها يف بعض حنو رجل مسيته مخسة عشر، فهذا وإن كا

جاءين مخسة عشران ورأيت : وما أشبهه يثنى على لفظه كالصحيح سواء فنقول
  .مخسة عشرين، ومررت خبمسة عشرين

جاءين سيبويه وخالويه فمنهم من : وإن كان مركبا من اسم مع صوت مثل
ه ذوا وذوي، ـ ومنهم من جيتلب ل،ن وسيبويهنيسيبويها: يثنيه على لفظه فيقول

 ومررت بذوي سيبويه، فافهم ،جاءين ذوا سيبويه، ورأيت ذوي سيبويه: ويقول
 . ذلك
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 باب الجمع
 وفيه ثالثة أسئلة ما اجلمع؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ 

:  حنو،أما ما اجلمع؟ فهو ضمك إىل الشيء ما هو أكثر منه من جنسه: فصل
زيد تضم إليه زيدا فما فوق ذلك، مث تعرب عن اجلميع بعبارة واحدة لالختصار 

الزيدون، والرجال، والفواطم، واملسلمات، وقس عليه النظائر، وانح به ما : فتقول
الزيدون والرجال، ويف اللفظ دون : مجع يف اللفظ واملعىن مثل: قلناه يف التثنية فقل

أنتم وهم : ويف املعىن دون اللفظ مثل، ]٤: التحرمي[ صغت قلوبكما: املعىن مثل
: وحنن وضربكم والذين والاليت، وقس عليه كل اسم مفرد يدل على اجلمع من حنو

 . الناس واإلبل والغنم واخليل وشبهه
  .مجع ملؤنث، ومجع ملذكر: وهو ينقسم على ضربني: فصل

يد، وهذا جبلٌ، هذا ز:  حنو قولك، ما حسنت اإلشارة إليه ذا:فاملذكر
 وكل واحد من . هذه هند، وهذه خشبةٌ: مثل،واملؤنث ما حسنت اإلشارة إليه ذه
 ما سلم فيه نظم الواحد :مسلم ومكسر، فاملسلم: هذين اجلمعني قسم على ضربني

واملكسر .  احلركات: والبناء، احلروف:الزيدون والزينبات، فالنظم: وبناؤه حنو قولك
: زيادة حرف مثل: م الواحد وال بناؤه وتكسره بأحد ثالثة أشياءما مل يسلم فيه نظ

 .أسد وأُسد: كتاب وكتب، وتغري صفة مثل:  ونقصان حرف مثل،جبل وجبال
فهذا . زيانب، مجع زينب، وبقر مجع بقرة، وعمد مجع عِمدٍِ: ونظريه من املؤنث مثل

 . كله جواب عما هو اجلمع وعلى كم ينقسم
 فمختلفة، وسنذكر حكم كل واحد من هذه اجلموع ؟كامهفأما ما أح: فصل

 . األربعة يف باب نفرده له إن شاء اهللا تعاىل
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 باب جمع ُحكم المذآر السالم
 كم شرائطه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ : وفيه ثالثة أسئلة

أن يكون ملذكر علم يعقل، أو لصفات من يعقل غالبا : ه ثالثطشرائ: فصل
 فإن كان االسم الذي تريد أن .دين يف األمساء، واملسلمني يف الصفاتالزي: مثل

 ،، أو علما عاقالً لغري مذكر-اسم جبل-بري ش: جتمعه علما ملذكر غري عاقل حنو
 أو غري علم وال صفة وهو ملذكر عاقل مل جيز أن جتمع مجع السالمة ،هند: مثل
 . ثبريون، وهندون، ورجلون: فيقال

 .  ومعتل، ومركب،صحيح:  على ثالثة أقساموهو ينقسم: فصل
 وعمرو ،زيٍد والزيدون:  ما سلم آخره من حروف العلة وذلك مثل:فالصحيح

 املسلم واملسلمني، والقائم والقائمني من الصفات : ومثل،والعمرين من أمساء األعالم
 . اجلارية على الفعل

خره ياء آحنوه ما  و،القاضي والقاضني: خره حرف علة مثلآ ما لزم :واملعتل
 . املستدعي واملستدعني مما آخره ألف: مثل

 ، وكان من مجلة قد عمل بعضها يف بعض، كل اسم ركب مع غريه:واملركب
 وذوي ،مخسة عشر، ومخسة عشرين، وتأبط شرا:  مثل،أو مل يعمل بعضها يف بعض

     :ه تبارك وتعاىلوأما قول. كل ذلك ال يكون إال ملذكر عاقل امسا أو صفة. تأبط شرا
والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين ]ا م فإمنا جاز ذلك ألنه وصفه]٤: يوسف

 :يعقل ألن القمرمن بالسجود فنـزلت منـزلة من يعقل، أو ألا كناية عن 
ه ـ وكذلك قول. والشمس امرأته، والكواكب األسباط-عليه السالم-يعقوب 
اتيا (: ا خطاب من يعقل يف قولهما خاطبهمإنه لَ ف]١١: فصلت[ طائعني أتينا :تعاىل
ألن فيها من يعقل، :  وأجابتا بالقول ووصفتا بالطاعة، جاز ذلك وقيل)طوعا

 ،واخلطاب متوجه إىل اجلميع فغلب العاقل على غريه كما يغلب املذكر على املؤنث
ل وثور، رج:  وكذلك حنو أن تقول،)جئن(زيد ومائة امرأة جاءوا، وال جيوز : مثل

 .وفرس، قائمون فيغلب الرجل
 بدليل كسر ، فإنه ليس جبمع عند احملققني،عشرون وتسعون:  وأما قوهلم

 ما يسلم فيه نظم الواحدة : واجلمع املسلم،العني من عشرين وفتحها من عشرة
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 وعليون ليس جبمع، وإمنا هذه ألفاظ مفردة ، وفلسطون،وكذلك قنسرون. وبناؤه
  .هة اللفظالقت اجلمع من ج

 وكرون، وعزون، وقلون، يف مجع قضة، وكرة، ،قضون: وكذلك قوهلم
مجعت مسلمة عوضا : وعزة، وقلة، لفظ موضوع يدل على اجلمع وليس جبمع وقيل

 . من الماا احملذوفة، لذلك قُلنا غالبا احترازا من هذا بعينه فافهم ذلك
 تكون هذه األشياء  سنون وسنني ألن األصل شبهه علىوكذلك سنة تجمع

هذه : جراؤها جمرى اجلمع مثلإ :دخيلة يف اجلمع السامل، وليس منه جاز فيه وجهان
هذه سنني وعشرين، وعددت سنينا : جراؤها جمرى اآلحاد مثلإ و،سنون وعشرون

 ) بسيط:  (وعشرينا، قال الشاعر
 ال بارك اهللا يف بضع وستني 
 )١(وال حياء وال عقل وال دين 

  أرى كعبا وحليتهأقول حني
 من السنني متالها بال حسب

 واوا مضموما هوأحكامه خمتلفة، فحكم الصحيح، أن تزيد على واحد: فصل
ما قبلها يف الرفع، وياء مكسورا ما قبلها يف النصب واجلر، ونونا يف األحوال الثالث 

ما بيناه يف التثنية ه على ن أو من تنوي، أو من حركته،عوضا من حركة الواحد وتنوينه
الواو والنون، والياء والنون مفتوحة للفرق بينها وبني : متحرك اللتقاء الساكنني ومها

 ونون اجلميع مفتوحة ، ونون االثنني مكسورة أبدا-كما قال علي-نون االثنني 
 .وجيوز أن تكون فتحت للتعديل وذلك أن قبلها ضمة أو كسرة، ومها ثقيالن. أبدا

جاءين الزيدون ومسلموك، ورأيت الزيدين :  النون لإلضافة تقولوتسقط هذه
 .  ومررت بالزيدين ومسلميك،ومسلميك
وحكم املعتل، إن كان منقوصا أن حيذف ياءه وتلحقه واوا مضموما ما : فصل

قبلها يف الرفع، وياًء مكسورا ما قبلها يف النصب واجلر، فيقال هؤالء القاضون، 
 :واألصل، ]١١٢: التوبة[ والناهون عن املنكر:ل اهللا تعاىلقا. ورأيت الغازين

 ولكن استثقلت الضمة على الياء فسكنت، والتقى ساكنان، ومها الياء، ،والناهيون

                                   

 . ، دون نسبة٤/١٠٠: األشباه والنظائر للسيوطييف البيتان ) ١(
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قضاة : ناهون، ولو مجعته مكسرا لقلت: والواو، فحذفت الياء اللتقاء الساكنني فقيل
 : )١( ونهى، وقسا، قال العجاجقساة،واة و

 )٢( القُسَّا وإن سليم قَسايهتضم
 حذفت ألفه ، املُثىن واملصطفى واملستدعى:وإن كان املعتل مقصورا مثل

 : ويف النصب واجلر. ومصطفون، مثنون:وتركت الفتحة تدلُ عليها إذا مجعته فقلت
، ]٤٧: ص[ وإهنم عندنا ملن املصطفني األخيار : ومصطفني، قال اهللا تعاىلمثنني
ل هذه الواو والياء فتحة ألجل الداللة على األلف شرطنا أن يكون قبل ما كان قبولَ

 .  وقبل الياء كسرة لعدم األلف هنالك،الواو يف الصحيح ضمة
وأما املركب، فال خيلو أن يكون من مجلة قد عمل بعضها يف بعض، أو : فصل
 . مل بعضها يف بعض، أو من اسم مع صوتعمن مجلة مل ي

رجل مسيته بفعل وفاعل : د عمل بعضها يف بعض حنوفإن كان من مجلة ق
تأبط شرا، :  أو بفعل ومفعول حنو،زيد قائم: برق حنره، أو مببتدأ وخرب حنو: مثل

وأردت مجع شيء من ذلك اجتلبت له ذوو يف الرفع، وذوي يف النصب واجلر، 
. جاءين ذوو برق حنره، ورأيت ذوي تأبط شرا، ومررت بذوي زيد قائم: فقلت

 ) وافر:  (واألصل ذوون وذوين، وإمنا حذفت النون لإلضافة فقال الكميت
 وال أعين بذلك أرذليكم        )٣(ولكين عنيت به الذوينا

وإذا أضفت إىل اجلملة مل تغري شيئًا من . مي وذا كالع وذا ظلش،أراد به ذا فائ
مل بعضها يف بعض مجلة مل يع  ألا مبنـزلة اسم مفرد مبين، وإن كان من،حركاا

رجال مسيت كل واحد منهم مخسة عشر، أو غري ذلك من :  حنو،مجعته على لفظه
 .جاءين مخسة عشرون، ورأيت مخسة عشرين:  فقلت فيه،املركب

                                   

 . ٢/٥٩١:  الشعر والشعراء: انظر،هو عبد اهللا بن رؤبة من بين مالك :العجاج) ١(
 :ه وصدر،٢/٣٣:  ديوانه ضمن جمموع أشعار العربانظر) ٢(

 أعداؤه ذلَّوا وما تأيسا    
 . ١/٣١٥له يف ديوان أيب متام  ورد هذا البيت منسوبا )٣(
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سيبويه وعمرويه، ودرستويه، : وإن كان من جملة مركبة من اسم وصوت مثل
ذوو : يهني، وإن شئت قلتسيبويهون، وسيبو: إن شئت قلت: ونفطويه، كان فيه قوالن

 : ويف هذا الواو والياء من هذا واجلمع ست عالمات، فافهم ذلك، وذوي عمرويه،سيبويه
 ،-عند سيبويه- واإلعراب، وحرف اإلعراب ، والتذكري والتقليل،عالمة اجلمع والتسليم

 . ومخس عند األخفش، وهي عند الكوفيني نفس اإلعراب، وقد ذكرنا بعض ذلك يف التثنية
 باب جمع المذآر المكسر

 . االسم اموع مجع التكسري ال خيلو أن يكون ثالثيا أو رباعيا ومخاسيا
 وصرد، ، وعنب، وجبل، وقُفل، وجذع،فلس: فللثالثي عشرة أوزان مثل

 . ) أطلل: واجلمع، اجلامعة:طلاأل(طل، وعضد، وعنق أوكتف، و
ش فجمعه يف القلة س وكبفلْ: فما جاء منه مفتوح األول ساكن الثاين مثل

 . اشبوس وِكلُفُ:  حنو،عالعول، وِف فُ:ش ويف الكثرةبكْس وأَلُفْأَ:  حنو،علفُعلى أَ
م، أو مضموم األول لْع وِعذْجِِ: وما جاء منه مكسور األول ساكن الثاين مثل

و  أ،لمل وجبج:  حنو،د، أو مفتوح األول والثاينرل وبفْقُ:  حنو،ساكن الثاين
:  حنو،العفْع فجمعه يف القلة على أَلَب وِضنِع:  حنو،مكسور األول مفتوح الثاين

ال عول وِفع ويف الكثرة على فُ،والقلة ما دون العشرة. العضاع وأَذَجال وأَفَقْأَ
 . ضالع وضلوع: ما اجتمعا يف واحد حنو ورب،البوع وِجذُج: كاألول حنو

ر كان قليله وكثريه غد، وثُرص: توح الثاين حنووما جاء منه مضموم األول مف
 ، وما جاء منه مفتوح األول مكسور الثاين،رانغدان وِثر صِِ: مثل،الن غالباععلى ِف
ل وأطل، أو مفتوح األول ِبِإ:  مثل،ذ، أو مكسور األول والثاينِخف وفَِتكَ: مثل

عنق وطُنب : ثاين مثل أو مضموم األول وال،زجعد وض ع: مثل،مضموم الثاين
  . وأعناق، وأعضادل، وأطال،أكتاف: فجمعه يف القلة والكثرة أفعال غالبا حنو

 : )١( وهي،وقد مجعت أوزان مجع الثُالثي يف أبيات: قال الشيخ أبو احلسن

                                   

درة، صاحب كتابنا ، وقد نسب األبيات حلي١٣/٢٤٥:  معجم األدباء لياقوت:انظر )١(
 . "كشف املشكل"
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سألت عن التكسري فاعلم بأهنا 
ل مقلَّلـة أوزان كـفأربع
ال وأفْـِفعال وفُعفْل وأَعلُع

ةلَِع وفَيَّخا أُـا فُعول يـومنه
د وأكبش سال وأفراس وأُـمج

اًء يف ربوع لفتيٍةـأناخوا ِعش
لعاِلاعي األصول فَـومجع الرب
اسي إذا ما مجعتهـوكل خم

 سالكًا ع ـع قرطعا قراطـفتجم

ع التكسِر ـة أوزان مجـمثاني 
ل مكسِرـة أوزان كـوأربع 
انظِرالن فِعا وفَـة منهـلَِعفْوأَ 
ا إن كنت ملا تصَّوِرـوأمثاهل 
ت لفتيان محِريـة حيكـوأكيس 
رام ويشكِرـمن التغلبيني الك 
افر مجع جعفَِرـومتثيله جع 
ذف وال تتعثِرـره فاحـفآخ 
ِرـالرباعي  املوق  مسلك اجلمعبه  

 مفتوح ، ساكن الثاين،مفتوح األول: وأما الرباعي فله مخسة أوزان: فصل
. زبرٍج:  مثل، مكسور الثالث، ساكن الثاين،ومكسور األول. جعفر:  مثل،الثالث

 ساكن ، ومكسور األول.برثُن:  مثل، مضموم الثالث، ساكن الثاين،ومضموم األول
 ، ساكن الثالث،ومكسور األول مفتوح الثاين. درهم:  مثل، مفتوح الثالث،الثاين
 . رطْمِق: مثل

 زاداةألف ثالثفيه فجميع ذلك تماسيا خ فَ:  فيقال يف مجعه، ويصريالل، ع
 . ، وبراثن، وقماطر، ودراهمجبارزجعافر، و:  حنو،ويستوي فيه القلة والكثرة غالبا

ب، عرطَِق:  مثللٌللَع وِف،فرزدق:  حنوللٌلْعوللخماسي أربعة أوزان فَ: فصل
وفٍَ،قُذعمل:  حنولٌِللْوفُع فإذا أردت أن جتمع هذا . شرودد اسم موضع:  مثللٌلِْلع

النوع مجع التكسري زيدت فيه ألف ثالثة، وحذفت من آخره حرفًا حىت يصري 
فرازد، وقراطع، وقذاعم، :  ويستوي قليله وكثريه حنو،لعاِلفَ: كالرباعي فقلت فيه

 وقس عليه ،وهذه اجلموع كلها تعرب باحلركات كالواحد، فافهم ذلك. وشراود
ِصتىل إن شاء اهللا تعاب . 

 
 
 



كشف املشكل يف النحو٥٧ 

 باب جمع المؤنث السالم
 ، أو ال تكون فيه عالمة،كل اسم مؤنث فال خيلو أن تكون فيه عالمة التأنيث

ا وتاء  ألفًهفإن مل تكن فيه عالمة، وأردت أن جتمعه مجع السالمة زدت على واحد
زينبات، ويف هند :  فقلت يف زينب،مضمومة يف الرفع مكسورة يف اجلر والنصب

جاءين الزينبات، ورأيت الزينبات، : أجريته بتصاريف اإلعراب قلتهندات، فإذا 
 . ومررت بالزينبات، جتعل كسرة التاء عالمة للنصب واجلر

فهذا حكم مهزة التاء إىل آخر الباب غالبا ال جيوز فتحها يف حال النصب 
لوا  وهي أم ملا جعلوا الياء عالمة للنصب واجلر يف مجع املذكر السامل جع،لعلة

الكسرة عالمة للنصب واجلر يف مجع املؤنث السامل، ومل جيعلوا له عالمتني لئال يكون 
 وخصت الكسرة دون الفتحة ألن الكسرة أخت ،املؤنث أشد حكما من املذكر

رأيت : وقُلنا غالبا احترازا من لفظة واحدة رواها اخلليل عن العرب وهي قوهلم. الياء
 . تعمالبناتك بالفتح لكثرة االس

 ،وأما ما فيه عالمة التأنيث فلن ختلو تلك العالمة من أن تكون ألفًا: فصل
:  أو تاء منقلبة من هاء مثل،)١(اءزصحراء وزي:  أو مهزة مثل، وسكرى، حبلى:مثل
 حبليات، : فقلت يف حبلى؛ فإن كانت عالمة التأنيث ألفًا قلبتها ياء. وقائمة،قرية

 ومل يكن االسم مشتقًا من لون مل جيز أن ،كانت مهزة وإن . سكريات:ويف سكرى
 صفراوات، إال أن : ال جيوز يف محراء محراوات، وال يف صفراء،يجمع مجع التسليم

))ليس يف اخلضروات صدقة((:  فأما قول رسول اهللا .جتعله علما
 فإنه جعل ،)٢(

 ،ر وأمحر وأبيضمن أصف. اخلضروات امسا للبقول إذ قد دخل حتته األخضر وغريه
 ، ويستوي فيه املذكر واملؤنث،رر وصفْمح: وإمنا يجمع هذا النوع على فُعل حنو

 . رجال حمر وسود، ونساٌء حمر وسود: تقول
وإن كانت عالمة التأنيث تاء منقلبة من هاء مل خيل االسم املؤنث من : فصل

                                   

 .  وهي ما غلظ من األرض، وجتمع على الزيازي، مجع زيزأة:الزيراء) ١(
 . زكاةال  يف كتابالترمذي احلديث رواه )٢(
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اسم -لَقَة، وعنبة، ومهزة، وطُرفة خرقة، وجفنة، وركبة، وع:  مثل،أن يكون ثُالثيا
 . وغري ثالثي من رباعي أو مخاسي أو سداسي بالزيادة.-اسم بلد- ومحزة ،-شجرة

 تقول ،فإن كان فوق الثالثي بالزيادة فالعمل فيه أن حتذف تاءه، وجتمعه على لفظه
 وإن . مستخرجات: مقتدرات، ويف مستخرجة: مسلمات، ويف مقتدرة:يف مسلمة

ثالثيا مل خيلُ أن يكون متحرك العني بأي حركة كانت حذفت التاء من كان 
 عنبات، ويف : فقلت يف شعرة شعرات، ويف عنبة،، ومجعته على لفظه أيضاهواحد
وإن كان ساكن العني مل .  محدات: طرفات، ويف محدة:ة همزات، ويف طرف:همزة

فإن كانت مضمومة ومل  .ختل فاؤه من أن تكون مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة
إن شئت ضممت عينه : تكن العني معتلة وال مضاعفة، كان لك فيه ثالثة أوجه

: اتباعا لغاية جمعة جمعات، ويف ركبة ركبات، وإن شئت فتحتها طلبا للخفة فقلت
 )طويل:  (ات وظلمات قال الشاعربمجعات وركَ

 اتنابفلمَّا رأونا باديا ركَ             )١(على موطن ال خنلط اجلد باهلزل
 جمعات، وظُلُمات، : فقلت،وإن شئت سكنتها على أصل جمعة، وظُلمة

وإن كان . ]١٦٨: البقرة[ وال تتبعوا خطوات الشيطان: وعلى الثالثة قُرئ
 تتبع الكسرة الكسر وتفتح طلبا للخفة، وتسكن :مكسور الفاء جاز فيه الثالثة أيضا

 ،راتسات وِكقَ وخِر،اترقات وكِسخرقة وكسرة، خِر: ول يف مثل تق،على األصل
:  وإن كان مفتوح األول مل خيل أن يكون امسا أو صفة مثل.راتسقات وِكروِخ

 الت وهو أن جيمع على لفظ واحد فيقال عب،عبلة وخدلة مل جيز فيه إال وجه واحد

ا غري صفة مثل.الت بسكون عينهوخدوإن كان امس  :فْجنة ورضة مل خيل أن و
 وهو فتح ، فإن كان صحيحا مل جيز فيه إال وجه واحد،يكون صحيحا، أو معتالً

مرة :  مثل، إال أن يكون مضعفًا،التكَ أَ:نات، ويف أكلةفَج: عينه تقول يف جفنة
 وإن ،ذرات، وجرات: فإن كان كذلك مل جيز فيه حتريك عينه بل تقول فيه. وذرة

يف :  وهو تسكني عينه يف اجلمع تقول، جيز فيه أيضا إال وجه واحدكان معتالً مل

                                   

 . ، دون نسبة٢/١٨٢:  الكتابذكره سيبويه يفالبيت ) ١(
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 يف روضات اجلنات :رات، قال اهللا تعاىلو ع:رةوضات، ويف عو ر:روضة
]٢٢: الشورى[وقال ،: ثالث عورات لكم ]طويل:   (، قال الشاعر]٥٨: النور ( 

س مستعارةوهل حنن إال أنف     )١(واتحات والغدومتر ا الرَّ
ومجعه بيضات :  قُلت،بيضة وراحة: وكذلك إن كان معتالً بالياء واأللف حنو

وراحات، ومثله يف مكسور األول، ومضمومه إذا كانت عينه معتلة، أو مضاعفة 
 . عوضات وتينات وقُرات ومرات فاعرف ذلك: فليس فيه إال التسكني مثل

 .  فافهم ذلك، سلم كان مجع قلةوكل مؤنث جيوز تسليمه خالفًا للمذكر، ومىت
 باب جمع المؤنث المكسَِّر

االسم املؤنث اموع مجع التكسري ال خيلو أن يكون ثُالثيا أو رباعيا، أو 
بة فة وركْغُر: لة مثل وفُع،فةحنة وصفْج:  مثلةلعفَ: فللثالثي مثانية أوزان. خماسيا

 ،كةزة وضحمه: لة حنوعرة، وفُقَرة وبعش: ولة حنع وفَ،رةسفة وِكحر: لة حنوعوِف
 . لةعم: وحنعلة، فة، وفَِرطَ:  حنو،لةِع وفَ،بةنِع:  حنو،لةعوِف

ِجفَان : ال مثلع فجمعه ِف، ساكن الثاين،فما جاء مفتوح األول: فصل
 .  متر، وخنلة خنلٌ:اف، ورمبا حذفت تاء التأنيث فكان مجعا وقيل يف مترةحوِص

 ومجعته ، وحذفت ياءه،ما جاء منه مضموم األول ساكن الثاين فتحت عينهو
كب: حنو،لعلى فُعرف ورع  . 

ر وِخرق، سِك:  حنو،لعوما جاء منه مكسور األول ساكن الثاين مجعته على ِف
 أو مضموم ،رةعش:  مثل، وجاء مفتوح األول والثاين،وما حتركت عينه بأي حركة

بة، أو ن مثل ِع، أو مكسور األول مفتوح الثاين،زةمه:  مثل،األول مفتوح الثاين
:  مثل،ومفتوح األول، مضموم الثاينأفة، ِرطَ:  مثل،مفتوح األول مكسور الثاين

فما بقي من االسم بعد حذف التاء فهو مجعه،مة حذفت منه التاء، ونظرتِلع ، 
 وكذلك أبدا تفعل يف .ملَف، وِعرب، وِطنز، وِعر وهمعش: ومثال ذلك كله
 ) بسيط:  (، قال ذو الرمة، ومرٌّجرٌّ:  تقول يف مجعه،ةرة ومرج: املضاعف حنو

                                   

 . مل أهتد لقائله) ١(
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ِربا بارج تا سحاب ومر١(مر( .................           
 . ارراز، ِمزار وِجرِج: ال حنوعورمبا جاء مفتوح الفاء من املُضاعف على ِف

ة مل خيل أن يكون فيه حرف من حروف العلة وما كانت حروفه أربع: فصل
: أو ال يكون، فإن كان فيه حرف من حروف العلة مل خيل أيضا أن يكون ثانيا مثل

قريبة : قوائم وضوارب، أو ثالثًا مثل:  مثل،قائمة وضارية، فجمعه فواعل غالبا
 حبلى وسكرى: قرائب، وصحائف، أو رابعا مثل:  مثل،وصحيفة، فجمعه فعايل

وهذا أصلٌ مستمر يف كل ما آخره ألف تأنيث . حباىل وسكَارى: فجمعه فَعاىل مثل
 ) خفيف: (قال الشاعر. ةمقصور

إن يف بيتنا ثالثُ حبالَى            فوِددنا لو قد ولدنَ جميعا 
 أو غري ،فإن كان آخره ألفًا ممدودة مل خيل أن يكون صفة مشتقًا من لون

ر، فإن ر وصفْحم: ل حنومحراء، وصفراء، مجعته على فُع:  صفة مثل وإن كان.صفة
: يض، قال اهللا تعاىل ِب: فقلت،كان ثاين االسم ياء كسرت أوىل اجلميع اورته الياء

 بيض ومحر ددومن اجلبال ج ]٢٧: فاطر[وقال ،: وغرابيب سود ]٢٧: فاطر[ ،
إن شئت : لك يف مجعه وجهانصحراء وعذراء، كان : وإن كان غري صفة مثل

 ) طويل:  ( قال امرؤ القيس.صحارى وعذارى:  حنو،اىلعمجعته على فَ
)٢(وشحم كهداب الدمقس املفتِل  فظلَّ العذارى يرمتني بلحمها  

 يصحار:  وقلبت ألفه ياًء النكسار ما قبلها من حنوفَعايل: وإن شئت قُلت فيه
 ) متقارب: (، قال الشاعريوعذار

 خلعت العذار حلب العذارى    يا كن أهالً خللع العذاروم 
 ) طويل:  (ومنه قول املتنيب

)٣(فما يفعل الفَعالت إال عذاريا    ترفعَّ عن عوِن املكارم فعلُه 
 فأما ما ،وهذا كله يف ما كان فيه حرف علة إذا كان آخره مهزة ممدودة

                                   

 : ، وصدره٦:  ديوانه:انظر) ١(
  دار ختوهناال بل هو الشوق من

 . ١١: ديوان امرؤ القيس: انظر) ٢(
 ). فعله(بدل ) قدره(، وفيه ٢/٥١٥:  ديوانه:انظر) ٣(
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 ،اعلفَالل ومعجمعه الالزم له فَرة فسلهبة، وجمم: صحت حروفه من الرباعي حنو
 . سالهب، ومجامر: حنو

وأما اخلُماسي فالعمل فيه أن تزيد عليه ألفًا ثالثة، وحتذف آخره فيصري : فصل
 وأوزان . جحامر: سفارج، ويف جحمرش:على مثل حال الرباعي فتقول يف سفرجلة

. شواذها لالختصار وأعرضنا عن ،اجلموع كثرية وإمنا قصدنا ألكثرها استعماالً
 ما مل يكن جلمعه وزنان فافهم ذلك، وباهللا ،ومىت كسر املؤنث كان مجع كثرة

انقضى اجلزء األول بانقضاء . التوفيق واحلمد هللا وحده وصلواته على حممد النيب وآله
 . كتاب األصول ويتلوه اجلزء الثاين
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 آتاب العامل والمعمول
هذا كتاب العامل :له عنا سن اجلزاءقال الشيخ أبو احلسن توىل اهللا ح 

واملعمول وهو يشتمل على تفصيل املرفوعات، مث املنصوبات، مث ارورات، مث 
وملَّا كان . النعت والعطف، والتأكيد، والبدل: ازومات، مث التوابع األربعة اليت هي

ه هذا الكتاب يستوعب اإلعراب كله واملعربات كلها ومعرفتها أصل يعتمد علي
 ، وأوسعها شرحا، وعرض يومئ إليه املتقرب، جعلناه أكثر األكتبة إيضاحا،املرتاض

 . ين من هذا الكتابأولذلك كان جز
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 باب الفاعل والمفعول

وفيه مخسة أسئلة ما حكُم الفاعل واملفعول به؟ وعلى كم ينقسمان؟ وكم رتبها؟ 
 الفعل معهما؟ وبكم يفرق بينهما؟ وما حكم 

 ، سواء ظهر فيه الرفع،حكم الفاعل أن يكون مرفوعا بإسناد الفعل إليه: فصل
 ،قام زيد:  مثلي،فه الفعل أو نـقام زيد، وقعد موسى، أوجب ل:  مثلي،خفأو أُ

 ،سقط احلائط:  مثل، أو ال ميكن،ومل يقم عمرو، كان ممن ميكن أن يفعل يف املعىن
وأعطي الرفع ألنه أشرف األشياء، والرفع أشرف . لكوطاب خربك وما أشبه ذ

 . احلركات
وحكم املفعول أن يكون منصوبا يتعدى الفعل إليه إذا سويت من فعل به 

 كان ممن ميكن أن يفعل به يف ي،ف أوجب الفعل أو ن،سواء ظهر فيه النصب أو خفي
 ومل أهن عمرا، ضربت زيدا، وأكرمت موسى،:  مثال ذلك كله،املعىن أو ال ميكن

وأعطي النصب ألنه فضلةٌ يف الكالم فأعطي أخف احلركات لتزول . وعبدت اهللا
الفاعل مرفوع أبدا واملفعول به منصوب أبدا إذا مسيت من : بزواله ومن كالم علي

مل : إذا قلت:  فإن قيل لك، وال بد للفعل من فاعل، إما مضمرا وإما مظهرا.فعل به
را؟ رفعت زيدا، ونصبت عمرا، وأنت نفيت أن يكون زيدا فاعالً يضرب زيد عم

رفعت زيدا أو : للضرب، وعمرو مفعول به وليس هناك ضرب يف احلقيقة، فقل
قام زيد فترفعه :  أال ترى أنك تقول،نصبت عمرا بنفس اللفظ الذي هو مل يضرب

. رة عن فعله، وفعله القيامله بل هو عبا وقام لفظ أسندته إليه وليس هو فعالً. بقام



كشف املشكل يف النحو٦٣ 

مات زيد فترفعه، وليس بفاعل للموت وال للعبارة عنه فقد بان أنك : وكذلك تقول
 . إمنا ترفع الفاعل وتنصب املفعول بنفس اللفظ الظاهر

قام :  مثل،فاعل يف اللفظ واملعىن: والفاعل ينقسم على ثالثة أضرب: فصل
 وضرب عمرو، ، مل يقم زيد: مثل،ملعىنزيد، وقعدت هند، وفاعل يف اللفظ دون ا

: -عز وجل-ويلحق ذا النوع ما جاء بلفظ فاعل، وهو يف املعىن مفعول مثل قوله 
 يف عيشة راضية ]واخلشبة ، مرضية، وقوهلم للناقة راحلة: واملعىن]٢١: احلاقة 

   :من كالم العرب كما قال الفرزدق:  ومثلُه، مرحولة ومركوبة: واملعىن،راكبة
 :  ويروى لألخطل

)١(جنران أو بلغت سوءاهتم هجر مثل القنافذ هد أجون قد بلغت
 :  وقال آخر،فجعل هجر هي اليت تبلغ السوءات ورفعها فاعلة

 رصني عبيطات السدائف واخلَم٢(ح( غداة أحلت البن أصرم طعنة     
 حنو ،ىن دون اللفظفرفع عبيطات واخلمر فاعلني، وهما مفعوالن وفاعل يف املع

ويلحق بذلك ما جاء بلفظ املفعول، . قُمت وقام موسى، وما جاءين من أحد: قولك
 وجعلنا السماء سقفًا حمفوظًا :-عز وجل-وهو يف املعىن فاعل من حنو قوله 

]٣٢: األنبياء[ ،واا مستوروحجاب ]٤٥: اإلسراء[و ،ااشتعل الرأس شيب ]مرمي :
 ،ز مع الفعل مثل تصبب بدنه عرقًا، واشتعل الشيب يف الرأس، ومجيع التميي]٤

 . وتصبب عرق بدنه
مفعول يف اللفظ واملعىن، ومفعول يف املعىن : واملفعول ينقسم على ثالثة أضرب

 ستخرج من قسمة الفاعل فخذهدون اللفظ، ومفعول يف اللفظ دون املعىن ومتثيله م
 . من هناك

ضرب زيد عمرا، وبعد :  الفعل، وقبل املفعول مثلوللفاعل رتبتان بعد: فصل
ضرب عمرا زيد، وللمفعول ثالث رتب بعد الفعل والفاعل : الفعل واملفعول حنو

                                   

بدل  )أو حدثت(بدل مثل القنافذ، و) على العبارات(، وفيه ١١٠:  ديوان األخطل:انظر )١(
 ).أو بلغت(

 . انظر ديوان الفرزدق )٢(



 ٦٤  كشف املشكل يف النحو

 . عمرا ضرب زيد:  وقبل الفعل والفاعل حنو،وقد مضى متثيلها-وبني الفعل والفاعل 
 تقدميه على فاعلٌ جيب: والفاعل ينقسم يف التقدمي والتأخري على ثالثة أضرب

تأخريه وهو االستفهام والشرط، واملقصور إذا كان مفعوله  املفعول، وال جيوز
من ضرب زيدا؟ :  ومثاله، ومل يكن هناك فرق يف اللفظ وال يف املعىن،مقصورا مثله

 . ويف الشرط واالستفهام خالف. وأكرم موسى عيسى،ومن يضرب زيدا أضربه
 ويف الفعل ضمري يعود إليهما وهو ،قدمها على الفعلإما مبتدأن لت: منهم من يقول
 وفاعلٌ .إما فاعالن يراد ما التأخري والفعل فارغ:  ومنهم من يقول،أشبه باألصل

 وهو كل فاعل اتصل به ضمري املفعول، أو بفعله إذا ،جيب تأخريه، وال جيوز تقدميه
    :قال اهللا تعاىل. وب علمهكان الفاعل ظاهرا بالفاعل ضرب زيدا غُالمه وزان الث

 وإذ ابتلى إبراهيم ربه ]١٢٤: البقرة[و ،ا إمياهناال ينفع نفس ]١٥٨: األنعام[ ،
فلو قُلت ضرب غُالمه زيدا مل يعد الضمري على مذكور ورمبا اضطر الشاعر إىل ذلك 

 ) الطويل:  ( كما قال بعضهم،فأقدم عليه وهو ضعيف جدا
)١(ويات وقد فَعلاجزاَء الِكالب الع  جزى ربه عني عِديَّ بن حاِتٍم    

 : وقال سليط بن سعد
)٢(وسوء فعل كما يجزى سِنمار  جزى بنوه أبا الغيالن عن كرب

 فلو ،نفعك زيد، ونفعك الزيدان، ونفعك الزيدون: ومثال اتصاله بالفعل مثل
 . اعالًومل يكُن ف. نفَعك الرتفع زيد باالبتداء: قُلت

:  وهو ما عدا ما ذكرناه من حنو،وفاعل جيوز تقدميه وتأخريه على املفعول
ا زيدا، وضرب عمرعمر ضرب زيد . 

مفعول جيب : وكذلك أيضا املفعول ينقسم يف التقدمي والتأخري على ثالثة
 وضمري النصب املتصل بالفعل ، والشرط،تقدميه، وال جيوز تأخريه، وهو واالستفهام

فصل إذا مل يكن مفعوالً ثانيا، أو ثالثًا يف باب ن ظهر الفاعل، وكذلك املفعول املإذا

                                   

 . ١٢٤:  ديوانه:، انظرالبيت أليب األسود الدؤيل )١(
 . ٢/١١٩: األغاينيف ب لسليط بن سعد ونسمالبيت ) ٢(
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ضمريه اتصل وكل مفعول .  ومل يستثىن الكالم بإالَّ، ومل يكن عطفًا،ظننت وأعلمت
 والتاء ، وضرب فعل،من ضربت؟ فمن مفعول مقدم:  مثال االستفهام.بالفاعل
ومثال الضمري منفصالً ومتصالً نفعك . مثلهما تفعل أفعل :  ومثال الشرط.فاعله

وإذ  :، ومثال املفعول إذا اتصل ضمريه بالفاعل]٥: الفاحتة[ إياك نعبدزيد، و
ابتلى إبراهيمه رب ]ومفعول جيب . ، يقدم املفعول ليعود إليه الضمري]١٢٤: البقرة

 شرطًا، أو  أو،تأخريه وال جيوز تقدميه وهو كل مفعول يكون فاعله استفهاما
. مقصورا، وهو مقصور مثله، وقد مضى متثيل ذلك مع الفاعل الذي جيب تقدميه

 .  وقد مثِّل أيضا،ومفعول جيوز تقدميه وتأخريه، وهو ما عدا ما ذكرناه
 : ويفرق بني الفاعل واملفعول خبمسة أشياء: فصل
ا، وشكر ضرب زيد عمر:  حنو؛ باإلعراب أن تبني فيهما أو يف أحدمها:األول

 . ن، واملوسون العيسينيييعمرو حيىي، وأكرم املوسيان العيس
:  مثل، بالرتبة إن كانا مقصورين ومل يكن هناك فرق يف لفظ وال معىن:والثاين

 . ضرب موسى عيسى
 . ضرب املُثىن احلُبلى، وأملِت احلُبلى احلمى:  باملعىن مثل:الثالث
وموسى الظريف . وسى أخاك حيىي أبوكأكرم م:  بالتوابع من حنو:والرابع

 .العاقل، وموسى نفسه حيىي عينه، وموسى وزيدا حيىي وعمرو
 فالباء تدلُّ على أن عيسى هو ،مر موسى بعيسى:  حبرف اجلر حنو:واخلامس

 . نـزل حيىي على املُثىن، وشكر للمثىن حيىي:  ومثله. ألن الفعل تعدى إليه ا،املفعول
لفعل مع الفاعل واملفعول أن يكون متقدما على فاعله يف اللفظ وحكم ا: فصل

فإن كان ملؤنث حقيقي لزمته تاء . ما مل يكن استفهاما أو شرطًا يف أحد القولني
ضربت هند زيدا، فإن فصلت جاز حذف :  مثل،التأنيث ما مل يكن بينهما فصل

ث غري حقيقي جاز إثبات ضرب يوم اجلُمعة هند زيدا، وإن كان املؤن: التاء فقلت
، ]٥٧: يونس[ قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم :التاء وحذفها، قال اهللا تعاىل

، وقال قيس بن زهري يرثي محل ]٢٧٥: البقرة[ فمن جاءه موعظة من ربه :الـوق
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 : بن بدر حني قتله
 جومالن ما طلَع أبِكي      )١(عليه الدهر ما ِزلت هولوال ظُلم 

 فإن قدمت الفاعل على فعله ارتفع باالبتداء وكان يف الفعل ،ز طلَعتوجيو
 فيستتر إذا كان املفرد، ويربز إذا كان املثىن أو ،ضمري يعود على االسم الذي قبله

الزيدان قاما، والزيدون :  وتقول،زيد قام فال يربز الضمري الذي يف قام: جمموع تقول
 كما قال اهللا ،لواحد ظاهرا فيكون زيادة يف البيانوجيوز إبراز الضمري ا. قاموا فيربزه

، ولو ]٢، ١: الزلزلة[ وأخرجت األرض أثقاهلا*  إذا زلزلت األرض زلزاهلا :تعاىل
وأخرجت أثقاهلا كان كالما جيدا غري أن إبرازه زيادة يف البيان، وكذلك : قال

 : ضمري املفعول جيوز إظهاره كما قال سواد بن عدي بن زيد
)٢(نغَّص املوت ذا الغىن والفِقريا   ما أرى املوت يسبق املوت شيٌء

كما أرسلنا إىل : سبقُه جاز فأبرز الفاعل وأظهر املفعول ومثلُه: ولو قال
، والسبيل فعصاه، ]١٦، ١٥: املزمل[ فعصى فرعون الرسول*  فرعون رسوالً
 فإن كان الفعل املتأخر عن ،قُمنقاما وإن شئت قامتا، ويف اجلمع : وتقول يف املؤنث

االسم ملؤنث مفرد، أو جلماعة مؤنث فوق العشرة لزمته تاء التأنيث، ومل جيز حذفها 
ِهند يوم اجلمعة قامت، واجلبة : سواء كان املؤنث حقيقيا أو غري حقيقي مثل قولك

وإن كان املؤنث مجاعة دون . وكُتب لعشر من ليلة مضت. يوم اخلميس نسجت
ثالث : شر مل حيتج إىل تاء وأحلقته النون ضمريا، ونابت مناب علم التأنيث فقلتالع

نسوة قُمن ومخس جبات نجسن، فافهم ما فسرت لك من هذا الباب فإنه من عمِد 
 . العربية تصب وباهللا التوفيق

                                   

 . قيس بن زهريلالبيت ) ١(
 .٦٥:  وهو يف ديوانه،البيت لعدي بن زيد) ٢(
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 باب ما لم ُيسم فاعُله
قوم مقامه؟ وكيف مل حِذف الفاعل؟ وما الذي جيوز أن ي: ولك فيه أربعة أسئلة

 يصاغ الفعل مع هذا املقام؟ وأيَّ فعل ال جيوز أن يبىن ِلما مل يسم فاعله؟
للجهل به، أو التعظيم له، أو : أما مل حذف الفاعل؟ فألحد أربعة أشياء: فصل

 وقُِتلَ ،سِرق املتاع إذا جهلت سارقه:  وذلك قولك.التحقري، أو اإلام على املُخاطب
 وضربت عنق األسري إذا حقرته ، عظمته عن ذكر القاتل وإن كنت عارفًا بهامللك إذا

  .ذ دينارك من يدي إذا أردت اإلامِخأُو. وقد علمت أن األمري هو الذي ضرب عنقه
 وإمنا أقيم املفعول مقام الفاعل، ،وإعراب هذا املفعول الرفع لقيامه مقام الفاعل

 . إذ ال يكون حدث األمر ذات.  فعل بغري فاعلوأعطي إعرابه حرصا على أن ال يبقى
املفعول به، : والذي جيوز أن يقوم مقام الفاعل مخسة أشياء وهي: فصل

واملصدر إذا عد مؤنثًا أو خصص بتعريف أو وصف، وظرف الزمان إذا كان معدودا 
رف أو معرفًا، وظرف املكان إذا كان حمددا أو معرفًا أيضا، واملفعول الذي معه ح

 وال يقام شيء من األربعة األخرية إال بعد عدم املفعول به الذي تعدى الفعل .للجر
 مثال اجلميع على ، فمىت عِدم كنت خمريا يف األربعة تقيم أيها شئت،إليه بنفسه
 وسري به السري، وسري به ،ضِرب زيد، وضِرب بزيد على احلائط ضربتان: الترتيب
بزيد يومان واليوم، وسري بزيد فرسخان، وخرج به الربيد، وسري  شديد، وسري اسري
 فإن جئت يف هذا الباب ، ألنه أقيم مقام الفاعل؛ فزيد هاهنا يف موضع رفع.بزيد

 أقمت األول ال غري ألن ،بفعل يتعدى إىل مفعولني ليس لك االقتصار على أحدمها
ملبتدأ ألجل املضارعة اليت بينه  فوجب أن تقيم ا،أصل هذين املفعولني االبتداء واخلرب

 د زينظُ. ظننت زيدا عاملًا: وبني الفاعل وال مضارعة بينه وبني اخلرب فنقول يف مثل
وكانا غري  وإن كان الفعلُ يتعدى إىل مفعولني جيوز االقتصار على أحدمها. عاملًا
با، وكسي كُِسيت الكعبة ثو:  أو عاقالً وغري عاقل أقمت أيهما شئت فقلت،عاقلني

 عاقلني أقمت ا وإن كان.عطي درهم زيدا وأُ،عطي زيد درمهًاثوب الكعبة، وأُ
 بيع زيد : فقلت يف مثل بعت زيدا عبدا،املفعول الذي هو يف املعىن فاعل بصاحبه

  . ترفع زيدا وتقيمه مقام الفاعل ألنه الذي اشترى العبد وقبضه،عبدا
إليه حبرف جر جيوز حذفه مل جيز أن يعدفإن كان أحد هذين املفعولني ت 
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 اخترت الرجال زيدا، أو : ووجب أن تقيم الثاين فتقول يف مثل،تقيمه مقام الفاعل
 .غفر اهللا الذنب ومن الذنب اختري زيد الرجال ومن الرجال، واست:استغفرت اهللا ذنبا

 ،عول الصريح ألنه املف؛وإن كان الفعل يتعدى إىل ثالثة مفاعيل أقمت األول ال غري
 . علم زيد حممدا خري الناس أُ:فقلت يف مثل أعلمت زيدا حممدا خري الناس

وأما كيف يصاغ الفعل إذا بين ِلما لَم يسم فاعله؟ فإنه ال خيلو أن : فصل
يكون صحيحا، أو معتالً، فإن كان صحيحا، أو معتل الفاء أو الالم ضممت أوله 

ن ِزب زيد، وخشي اهللا، ووِر ض: فقلت؛ان ماضياوكسرت ما قبل آخره إن ك
تقلب حرف العلة ياء النكسار ما قبله .  أخوك الشريِفالقطن، ودعي عمرو، وكُ

ضِرب مثلٌ  : والثالثي قال اهللا سبحانه،وهذا التمثيل. سواء كان أصله الياء أو الواو
 ،]١٧: عبس[ ن ما أكفرهقُِتلَ اإلنسا :، وقال تعاىل]٧٣: احلج[ له استمعواـف

 املنرب، يِقرترمط الكتاب، واُقُ: واخلُماسي، والسداسي بالزيادة: وتقول يف الرباعي
 ) طويل: (واختري عمرو الرجال، قال الشاعر

عازعياح الزا إذا هبَّ الرودا الذي اختري الرجال مساحة    )١(وجومن 
: ، وفتحت ما قبل آخره فقُلتفإن كان الفعل مستقبالً ضممت أوله أيضا

ضرب زيدي،خشى اهللا ويوزن القطن، وي .وي ،دعى عمروتقلب . أخوكيكفوي 
يقرمط الكتاب ويرتقى : حرف العلة ألفًا النفتاح ما قبلها، وتقول فيما عدا الثالثي

 إن كان ماضيا وقلبت ، وإن كان معتل العني كسرت أوله.املنرب، ويستخرج املتاع
يم العبد  س: فقلت يف مثل سام زيد عبده بكذا وباعه بكذا،ينه باالنكسار ما قبلهاع
وجيوز أن ترومه إىل الضم، فتقول. يع هذا، وهذا هو الوجه الصحيح واملختاروب :

 ضِيوغُ :  وقد قُرئ،سيم، وبيع، إحلاقًا باألصل سواء كان من ذوات الياء أو الواو
سيئت وجوه  ، و]٤١: املؤمنون[ فبعدا للقوم الظاملني :، وقيل]٤٤: هود[ اءـامل

 ومنهم من جييز ضم أول الفعل ويقلب عينه واوا النضمام ]٢٧: امللك[ الذين كفروا
 ) رجز: (سوم العبد وبوع وعلى ذلك أنشد ابن األعرايب:  فيقول،ما قبلها

ليتليت وما ينفع ليت          )٢(ليت زمانا بوع فاشتريت 
                                   

 ..). وخريا إذا هب.. منا الذي: (، وفيه٢/٥١٦:  وهو يف ديوانه،البيت للفرزدق) ١(
 .١٧١:  ديوانه:انظر ،البيت لرؤبة بن العجاج )٢(
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 وفتحت ، فإن كان معتل العني مستقبالً ضممت أوله.وهي لغة ضعيفة جدا
ومن . يسام وتباع:  فقُلت، وقلبت عينه ألفًا النفتاح ما قبلها إذا كان ثُالثيا،ثانيه

 وطُلَّ ،عنيت باألمر وأولعت به: األفعال ما ال يستعمل إال ملا مل يسم فاعلُه غالبا مثل
ِبن الرجل رأيه، ورهصت الدابة، ونتجت الناقة، وزهيت علينا يا رجل، دمه، وغُ

 وغُشي على الرجل وأهل اهلالل، واستهل ، وغم اهلالل،وفُلح الرجل من الفاحل
وإذا أمرت ذا . ونعست املرأة، وحنو ذلك. وامتقع لونه. اهلالل، وشدهت عنه

 .  فافهمه، يا رجل، ولتولع باألمرالفعل حاضرا مل يكن إال بالالم ِلتعن حباجيت
كان : وأما أي فعل ال جيوز أن يبىن ملا مل يسم فاعله فستة أنواع: فصل

وأخواا، وما تصرف منها، وما حِملَ عليها، والفعل اخلاص للطباع، وكُل فعل 
ل انَ والعاهات مثاانتصب فاعله على التمييز واألفعال الستة اليت ال تنصرف، واأللو

كان زيد قائما، وشرف زيد، وتصبب بدنه عرقًا، وِنعم الرجل أخوك، : ك كلهذل
واعور زيد ب، وال :  ال جيوز أن تقول.وامحربصوال ت ،وال شرف زيد ،كُىن زيد

 . أنعم، وال أحِمر وال أعور فافهم ذلك
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 ٧٠  كشف املشكل يف النحو

 باب المبتدأ وخبره
ما املبتدأ؟ وما أحكامه؟ وعلى كم :  وهي،ولك يف هذا الباب سبعة أسئلة

  وعلى كم ينقسم؟ وما جيوز حذفه منهما وما ال جيوز؟ ؟ وما أحكامه؟ينقسم؟ وما اخلرب
أما ما املبتدأ؟ فهو كل اسم ابتدأت به لتخرب عنه معرى من العوامل : فصل

 إذا ؛ا اهللاهللا ربنا، إذا أخربت عن اإلهلية بالربوبية، وربن:  وذلك حنو قولك،اللفظية
 .  حممد رسول اهللا، وزيد قائم: ومثله،هليةأخربت عن الربوبية باإل

وحكم املبتدأ أن يكون مرفوعا بعامل معنوي ذلك املعىن هو االبتداء، : فصل
 ذلك الثاين ،ه أوالً لثاينـوجعلك ل. واالبتداء هو اهتمامك بالشيء قبل ذكره

وإمنا أعطي . زيد قائم، وموسى قاض: مثل ، سواء ظهر فيه الرفع أو قدر،حديث عنه
 إال أن ،الرفع ملضارعته الفاعل وضارعه من حيث كان كل واحد منهما يطلب اخلرب

 واملبتدأ يكون ،فالقيام خرب عن زيد. قام زيد:  مثل،خرب الفاعل يكون مقدما عليه
كالم والرفع  وقيل أعطي الرفع ألنه أول ال،زيد قام: خربه متأخرا عنه يف الغالب مثل
 . أول اإلعراب فأعطي األول األول

فاملعرفة .  أن يكون أوالً يف الرتبة، معرفة أو مقدرا باملعرفة:ومن أحكام املبتدأ
أنا قائم، وزيد قائم، وهذا منطلق، وزيد سائر، وغُالمك خارج، فاملبتدأ : مثل قولك

وصف، أو ثُنيت بعطف، يف هذا كله معرفة، واملقارب للمعرفة كل نكرة خصصت ب
رجلٌ عامل : يف املسجد رجل عاكف، ومثله: أو وصلت حبرف مثال اجلميع قولك

 ،]٢٢١: البقرة[ ولعبد مؤمن خري من مشرك :ال اهللا تعاىلـاهل، قـخري من ج
من مشركة وألمةٌ مؤمنةٌ خري ]يف الدار رجلٌ : ، وتقول يف العطف]٢٢١: البقرة

 .ما يف الناس خري منك: لصلةوابنه، وتقول يف ا
 ، أو وصلت، أو عطف عليها، إذا نِعت: وال يبتدأ بالنكرة إال يف سبعة مواضع

عليك ثوب، ولك مالٌ، وإذا :  وإذا تقدم خربها عليها مثل.وقد مضى متثيل ذلك
، أو دعاء عليه ]١٣٠: الصافات[ سالم على إل ياسني :كان دعاٌء له كقوله تعاىل

 ،، وإذا كان الكالم جوابا لالستفهام]١: املطففني[ ويلٌ للمطففني :تعاىلكقوله 
: رجل يصلي، وإذا كان استفهاما حنو: من يف املسجد؟ فتقول: حنو أن يقول قائل

وجيوز أن تأيت مببتدأين، أو ثالثة . ما أحد خري منك: هل أحد يف الدار؟ أو نفيا حنو
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زيد أبوه داره مبنية وجيوز تأخري الضمائر على : لتأو أكثر، إذا ربطتها بضمائر فق
زيد عمرو هند بكر خالد قائم عنده يف دارها من : أن تأيت ا معكوسة حنو قولك

أجله معه، هو يف األصل هند زيد عمرو خالد بكر قائم عنده يف داره من أجله 
 . مع هندوالتقدير بكر قائم عند خالد يف دار عمرو ألجل زيد . معها

ت املتبعة، وجب آه يف هذه املبتدـفإن وقع اسم الفاعل خربا لغري من هو ل
:  فتقول،ه خبربـإبراز ضمري الفاعل خبالف الفعل لقوته بتضمن ضمري من ليس هو ل

 ا جملة فيهيزيد هند يضرا، فزيد مبتدأ، وهند مبتدأ ثان، ويضرا خرب هند، وه
زيد هند ضاربها هو فيربز : ول يف اسم الفاعلضمري مستتر يعود على زيد، ونق

ه ال يعود على زيد ألنه ليس هو له خبرب، ـ ألن؛ وال جيوز استتاره فيه،الضمري الفاعل
 . وهذا دليل على قوة الفعل وضعف اسم الفاعل

مبتدأ جيب تقدميه وال جيوز تأخريه، : واملبتدأ ينقسم على ثالثة أقسام: فصل
من يف الدار؟ :  حنو قولك؛ستفهاما، أو أخرب عنه بفعل أو معرفةوهو كل مبتدأ وقع ا

زيد قام، : وتقول.  ألن االستفهام له صدر الكالم؛زج يم لَ؟يف الدار من: ولو قلت
 فتخرب باألخوة عن ،زيد أخوك:  وتقول،قام زيد، الرتفع االسم فاعالً: ولو قلت

. ، وزيد خرب األخ ال جيوز غريه لكان األخ مبتدأ،أخوك زيد: الزيدية ولو قلت
أين : ومبتدأ جيب تأخريه وال جيوز تقدميه، وهو كل مبتدأ أخربت عنه باستفهام مثل

زيد؟ وكيف حممد؟ ومبتدأ جيوز تقدميه وتأخريه وهو كل مبتدأ أخربت عنه مبفرد 
،  أمامك قائم، وزيدزيد:  مثل، أو فعلية، أو مجلة ابتدائية، أو ظرف، أو حبرف،نكرة

وأمامك زيدوزيد ،يف الدار، ويف الدار زيد وزيد ،أبوه منطلق ومنطلق ،أبوه زيد  ،
قائم أبوه، وقام أبوه زيد فافهم ذلكوزيد ، . 

 ألنك إمنا تأيت باملبتدأ ؛فهو كل كالم متت به الفائدة؛ رـوأما اخلب: فصل
 . ليعتمد عليه اخلرب، وتأيت باخلرب لتفيد به عن املبتدأ

وحكم اخلرب أن يكون هو املبتدأ يف املعىن، أو منـزالً منـزلته حنو : فصل
          :، واملتنـزل مثل قوله تعاىلزيد قائم، فزيد هو القائم، والقائم زيد: قولك
أمهاهتم وأزواجه ]األسد شدة، :  مثله،، أي مبنـزلة األمهات]٦: األحزاب زيد

 . هما يف الشجاعة والكرم جودا، أي مبنـزلتوعمر حامتٌ
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 :فالنكرة.  أو ما قارب النكرة،ومن حكمه أن يكون متأخرا يف الرتبة نكرة
برجل:  من حنو؛كل اسم ليس فيه ألف والم وحيسنان فيه، وجيوز عليه دخول ر،ٌ 

واملقارب للنكرة كل معرفة أخربت ا .  وما أشبه ذلك ومضروب وضارب،وامرأة
وكان زيد هاهنا .  خربه: مبتدأ، وزيد:أخوك زيد، فأخوك: عن معرفة كقولك

ا للنكرة؛ ألنه وقع موقع مشتقا قد عمل فيه الرفع مقاربذلك املشتق متضمن ضمري 
فقد صار هو وما . إذ ال بد يف كل خرب من ضمري يعود منه إىل املبتدأ لريبطه به

 أخوك املُسمى :الكالمأخوك زيد فتقدير : تضمن كاجلملة واجلمل نكرات فإذا قلت
 . ذه التسمية فافهم ذلك فإنه من اللطيف

: فإن كان اخلرب امسا ظاهرا صحيحا مفردا كان الرفع فيه ظاهرا حنو قولك
 والرافع له يف الرافع للمبتدأ، هذا هو الوجه الصحيح املختار حممد رسول اهللا 

بل االبتداء رافع : بتدأ، وقال آخرون للم للخرب، واخلرب رافعن املبتدأ رافعإوقد قيل 
ا اخلرب، ولكل واحد عإن االبتداء واملبتدأ مجيعا رف: وقيل.  للخرب واملبتدأ رافع،للمبتدأ

 . ، وال أعرف بعضهامن هذه األقوال علل يطول شرحها
 ولو رفعه ، ألنه يف الغالب جامد؛واحلجة ملا ذهبنا إليه أن املبتدأ ال يرفع اخلرب

ها للفعل، ومرفوع الفعل فاعل، ووجه آخر وهو أن املبتدأ هو اخلرب يف لكان مشب
املعىن والشيء ال يعمل يف نفسه، ولو جاز ذلك لكان املوصوف عامالً يف الصفة، 

واخلرب ال يعمل يف املبتدأ ألن .كد عامالً يف التوكيد، وصاحب احلال يف احلالواملؤ 
وقد يحذف اخلرب مع أن املخرب عنه . موهلا عليهااألمساء ال تعمل حمذوفة، وال يقوم مع

إذا تقدم كان يف رتبته، واخلرب عامل به قبل وجوده وغري الشيء ال يعمل يف شيء 
 وهو أن اخلرب قد يكون حرفًا، أو ظرفًا، أو جملة، وال جيوز ؛ ووجه آخر.نفسه

 وال ، وأكثر أو يكون اخلرب ثالث كلمات وأربع كلمات،إعمال شيء منها يف املبتدأ
 .جيوز إعمال كلمة منها دون سائرها، وال إعماهلا جمتمعة يف شيء واحد

 إذ العمل الواحد ال يكون لعاملني ؛ واملبتدأ واالبتداء ال يرفعان اخلرب مجيعا
 ،وقد يكون العمالن لعامل واحد، ومن حكمه أن اخلرب إذا كان مجلة من فعل وفاعل

 كان الرفع يف ، أو ظرف وما أضيف إليه،صل به أو حرف وما ات،أو مبتدأ وخرب
مجيع ذلك مقدرا، ومجيع ظروف املكان جيوز أن تقع أخبارا عن األحداث كلها 
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 ومجيع ظروف الزمان جيوز . والقتال خلفك،زيد عندك:  تقول،واألشخاص لتمكنها
 والوقوف يوم ،اخلروج يوم السبت: أن تقع أخبارا عن األحداث كلها، تقول

: ا لو قلتهوال جيوز أن تقع أخبارا عن األشخاص؛ألن الفائدة ال تتم إال ِب. معةاجل
 وكذلك األحداث ال تكون أخبارا عن اجلثث ،زيد يوم اجلمعة مل تكن مخربا بشيء
زيد القتال، أو القتال زيد، مل :  فلو قُلتاألحداث،كما أن اجلثث ال تكون أخبارا عن 

 وهي أن اخلرب إذا كان مفردا كان هو املبتدأ، أو ،يت قدمناها وامتناعه للعلة ال،جيز
 . منـزالً منـزلته، واجلثة ال تكون حدثًا، واحلدثُ ال يكون جثة فافهم ذلك

خرب جيب تأخريه وال جيوز تقدميه، وخرب جيب : واخلرب ينقسم ثالثة أقسام: فصل
 تقدم تفصيله يف فصل قسمة تقدميه وال جيوز تأخريه، وخرب جيوز تقدميه وتأخريه، وقد

وجوه : ال اهللا تعاىلـ ق، وجيوز أن تأيت خبربين وثالثة وأكثر.املبتدأ فخذه من هناك
 ، ومسفرة خرب أول،، فوجوه مبتدأ]٣٩، ٣٨: عبس[ ضاحكة مستبشرة* يومئذ مسفرة

 ) رجز: ( ومثله قول الشاعر، ومستبشرة خرب ثالث،وضاحكة خرب ثان
 ـُشيتمـصيف مقيض م 
 )١(من غَزِل أمي ونسيج بنيت 

  فهذا بتيبت من يك ذا        
       عجات ستن ِمن هجنوت 

 : مضيف، والثالث: والثاين، أول بيت:فجاء ذا مبتدأ وأخر عنه بستة أخبار
 وكوا أخبارا . جنوته: من غزل أمي، والسادس: مشيت، واخلامس:مقيض، والرابع
 . را من املعرفةق ألن األخبار يراد ا التنكري، والنعت ي؛وا نعتا للخربأوىل من ك
حذف املبتدأ وذكر : وجواز احلذف يف املبتدأ واخلرب على ثالثة أضرب: فصل

، ]١: النور[ سورةٌ أنـزلناها : قال اهللا تعاىل،اخلرب، وهو كثري ألنه يتقدر تقديرا واحدا
 ،فهم إخوانكم:  أي]٥: األحزاب[ فإخوانكم يف الدين :ال وق، هذه سورة:والتقدير
 .كتاب األحكام، وباب القول: ومثله

 وحذف اخلرب وذكر املبتدأ وهو قليل؛ ألن الفائدة إمنا تكون يف اخلرب وذلك 
 ، طاعة أمثل ما تعلمون: تقديره]٢١: حممد[ طاعة وقولٌ معروف :مثل قوله تعاىل

                                   

  .ت األول يف ديوان رؤبةالبي) ١(
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ون، وال جيوز ذلك إال إذا عرف املعىن، وتقدر تقديرا وقول معروف أحسن ما تقول
.  بديناره مدٌّ من: والتقدير،الرب مدٌّ بديناٍر: واحدا، وحذف بعض اخلرب حنو قولك

 . وكذلك ما أشبهه فافهمه، وقس عليه تصب إن شاء اهللا تعاىل
 باب آان وأخواتها

 ؟  عملها؟ وما أحكامها ما هي؟ وكم هي؟ وما معانيها؟ وما:ولك فيه مخسة أسئلة
 التصرف حنو : والدليل على فعليتها أربعة أشياء، فهي أفعال؟أما ما هي: فصل

:  والثالث، ولستكُنت: اتصال الضمري املرفوع ا حنو:  والثاين،كان يكون سيكون
:  حنو قوهلم،داللتها على الفعل احملذوف يف باب اشتغال الفعل عن املفعول بضمريه

:  حنو،استتار ضمري الشأن فيها:  والرابع، لست مثله زيد: تقديره، مثلهتزيدا لس
 ) طويل: (كان األمر زيد قائم، قال الشاعر:  تقديرهاًكان زيد قائم

أصنع ٍن بالذي كُنتشت كان الناس نصفان  )١(عليَّ ومإذا م شامت
، ولكوا ]٤: اجلن[ وإنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططا :قال اهللا تعاىل

 ) كامل:  (أفعاالً جاز إعمالُها حمذوفة، قالت ليلى األخيلية
ال تغزونَّ الدهر آلُ حمرف           )٢(إن ظاملًا أبدا وإن مظلوما  
 . أرادت إن كُنت ظاملًا وإن كُنت مظلوما

 ،عليها فثالثة عشر ِفعالً سوى ما تصرف منها وما حِملَ ؟وأما كم هي: فصل
كان، وأصبح، وأمسى، وظلَّ، وبات، وأضحى، وصار، وليس، ومازال، ومادام، : وهي

 ، يكون: مثل:ولكل واحد منها مستقبل يعمل عمله. وما انفك، وما برح، وما فتئ
 ،ها ستة أفعال وحروفي والذي حِملَ عل. إال ليس فلم يستعمل منها للمستقبل،ويصبح
 .  ما النافية: وطفق، وكرب، واحلرف،أخذ كاد، وعسى، وجعل، و:فاألفعال

 وليس، وظل، وبات، ، وأصبح، فمعىن كان؛وأما معانيها فمختلفة: فصل

                                   

 . ١/٣٦: الكتاب: البيت للعجري السلوي انظر) ١(
 ال يقدم عليها غري ،ليلى األخيلية هي ليلي بنت عبد اهللا بن الرحال، وهي أشعر النساء) ٢(

 . ١/٤٤٨: الشعر والشعراء. نساءاخل
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 النفي، ومعىن ما : انقالب اخلرب، ومعىن ليس:وأضحى بغري زمان اخلرب، ومعىن صار
 مفردةٌ، وهي أم الباب ألن كل شيء داخل :ه ما دام اخلرب، ومعىن فكانـلزم أول

 ؛وظلَّ، وبات أختان.  للزومهما طريف النهار؛ أختانىت الكون، وأصبح وأمسحت
 وما لزم أوله ما أخوات لدوام ،لتعاقب زماما، وأضحى وصار وليس مفردات

 . اخلرب
وأما عملُها؟ فهي تعمل الرفع يف األمساء والنصب يف األخبار لفظًا أو : فصل

 وما زال ،خواك عاملني، وظلت هند واقفةكان زيد قائما، وأصبح أ:  مثل،تقديرا
وكلُّها داخلٌ على املبتدأ وخربه، ولذلك جيوز أن . خوتك عاملني، وكذلك للباقيإ

 وإمنا نقلت إىل املبتدأ واخلرب لنقصاا عن ،تقع خربا هلا ما جاز يف خرب املبتدأ غالبا
  : ونقصت من ثالثة أوجه.الفعل احلقيقي التام

عل احلقيقي يدل على احلدث وزمان احلدث، وهذه ال تدل إال  أن الف:أحدها
 . على الزمان فقط

 فزيد هو ،كان زيد قائما:  فإذا قلت،أن مرفوعها يف املعىن هو منصوا: الثاين
ا:  فإذا قلت،ومرفوع الفعل غري منصوبه. القائم، والقائم هو زيدضرب زيد عمر، 

 .  وعمر غري زيد،فزيد غري عمرو
:  حنو قولك،أا تكون حروفًا زائدة معناها الصلة ال فاعل هلا وال مفعول: ثالثال

: مرمي[ كيف نكلم من كـان يف املهـد صبيا: قال اهللا تعاىل،ما كان أحسن زيدا
 ) طويل: ( فصبيا منصوب على احلال، وكان زائدة ومثله قول الشاعر]٢٩

سراةُ بين أيب بكٍر تسامى             )١(على كان املُسومة اِجلياِد 
 ،له من فاعل، فمىت كان اخلرب مفردا كان النصب فيه ظاهرا والفعل ال بد

 ،كان زيد قائما، ومىت كان جملة، أو ظرفًا أو حرفًا كان النصب فيه مقدرا: مثل
زيد  كان زيد قام ويقوم، وإن تقم يقُم معك، وكان زيد أبوه منطلق، وكان :مثل

 . أمامك، وكان زيد يف الدار

                                   

 . ١٣٦: د أسرار العربية أليب الربكات عبد الرمحن بن حمم: انظر،أنشده الفراء) ١(
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وأما ما أحكامها؟ فهي كثرية منها أنه جيوز تقدمي أخبارها على أمسائها : فصل     
 وكان حقًا علينا نصر املؤمنني : قال اهللا تعاىل،كان قائما زيد: تقول،وعليها
]له ما]٤٧: الرومها خالف ويف تقدمي خرب ليس علي،، ويف تقدمي خرب ما لزم أو، 

 قائما ليس زيد، :فيجوز ما زال قائما زيد، وليس قائما زيد بال خالف، وجيوز
 ألا غري ؛ فمنهم من ال جييز تقدمي معمول ليس عليها.وقائما ما زال زيد خبالف

 وال جييز تقدمي معمول ما زال وأخواا ملا ،متصرفة يف نفسها فال تتصرف يف معموهلا
. املصدر، ومعمول املصدر ال يتقدم عليه، ومنهم من يجيزمها مجيعايف ما من معىن 
 ألا جاءت ،إا وإن مل تتصرف يف نفسها فهي منصرفة يف معناها: أما ليس فتقول

 وأما ما لزم أوله ما .بلفظ املاضي نفيا للمستقبل وهي فعلٌ صريح فقويت على العمل
 ولو ،هو مشبه به ألن ما عنده حرف نفي وإمنا ،نه ليس مبصدر صريحإ: فتقول

 .ن هلا موضع من اإلعرابا لك،كانت مصدرا
 وقلنا غالبا احترازا ، وقد قدمنا أنه جيوز أن يقع خربا هلا ما جاز يف خرب املبتدأ

له ما يف قول أكثر من الفعل املاضي؛ ألنه ال يقع خربار، وال لليس وال ملا لزم أوا ِلص
 فأما باقيها فيجوز أن خيرب عنها ، عنها لالختصاراإعراضنك علل  ولذل،النحويني

، وقال زهري بن ]٢٧: يوسف[ وإن كان قميصه قُد من دبر :باملاضي قال اهللا تعاىل
 ) طويل:  (أيب سلمى

وكأن طَوى كشحا علَى مستكنٍة    )١(فال هو أبداها ومل يتقدَِّم 
 ليس الشأن خلق :ب ليس خلق اهللا مثله، أيوقد روى سيبويه عن بعض العر

 ) طويل:  ( فأخرب عنه مباضي وهو شاذ ومثله قول الشاعر،اهللا مثله
وقوال هلا ليس الضالل أجارنا        ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا 

 . وهو فعل ماض) بأجارنا(فأخرب عن ليس 
مازال :  فلو قُلت،الإبومن أحكامها أنه ال جيوز أن يستثىن خرب ما لزم أوله ما 

فإذا أجبت . ا نفيت عنه العلممِلزال زيد عا:  ألنك إذا قُلت،ما مل جيززيد إال عاِل

                                   

 . ٢٢: ديوان زهري صنع ثعلب: انظر )١(
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فأوجبت له .  ونفي النفي إجياب، نفيت النفي،ماما زال زيد عاِل: حبرف نفي فقلت
 ،فيال؛ ألن االستثناء من املوجب منإما نفيت عنه العلم بإال عاِل:  فإذا قلت،العلم

ما كان :  ولو قلت.ال يف فينة واحدة، وهذه محالإ نافيا له ب،فيكون موجبا للخرب مبا
 . زيد إال قائما كان جائزا، وكذلك الباقي

 ، أنك إذا جئت يف هذا الباب مبعرفة ونكرة رفعت املعرفة امسا:ومن أحكامها
 . ضرورة الشاعر ال جيوز غري ذلك إال يف، خربا تقدمت أو تأخرتالنكرةونصبت 

 كان : حنو قولك،فإن جئت مبعرفتني رفعت أيهما شئت امسا، ونصبت األخرى خربا
 فإن فصلت بينهما مبضمر منفصل كنت خمريا يف اخلرب .زيد القائم، وكان زيدا القائم

 وإن ،إن شئت رفعته، وجعلت املضمر مبتدأ وكانا يف موضع نصب خربا لكان
 : مثال ذلك كُله،ت الفاصل حرفًا ال موضع له من اإلعرابشئت نصبت اخلرب وجعل

هو القائم وعليه القراءة،، والقائمكان زيد : إن كان هذا هو احلق ]٣٢: األنفال[ 
، ]٧٩: الزخرف[ كانوا هم الظاملون : ومثله، يقرأ بالرفع والنصب)احلق(و
كان زيد هو : اخلرب فقلتفإن كان معرفة ونكرة رفعت على االبتداء، و) الظاملني(و

 .  فتنصب حينئذ ألنه ليس هناك،قائم إال أن يكون الضمري تأكيدا لالسم
 ) طويل:  (قال الشاعر: فصل

 فكُن أكيس الكيسى إذا كُنت ِفيهم أمحقا وإنْ كُنت يف احلمقى فكُن أنت
 : والقوايف منصوبة بدليل قوله

وللدهر أثواب فكُن يف ثيابه          )١(كلبستِه يوما أجدَّ وأخلَفَا  
 ) طويل:  (أراد االبتداء لرفع كما قال اآلخر

ها يف املَلى أنت أقدرلَيع تتركتها        )٢(وكُن أتبكي على لُبىن وأنت
 : بالرفع بدليل قوله يف القافية الثانية

 نيا ِبطُونٌ وأظهرتنكرَّتفإن تكن الدنيا بلبىن       )١(فللدهر والد  

                                   

 . ،١١٤٥:  القسم الثالث، شرح ديوان احلماسة:انظر: البيتان لعقيل بن علقة) ١(     
 . ٨٦:  ديوانه:انظرالبيت لقيس بن ذريح، ) ٢(     



 ٧٨  كشف املشكل يف النحو

 . وال يفرق بينهما إال باالعتقاد
وقد تضمن كان وأخواا ضمري الشأن والقصة ويسميه الكوفيون ضمري 

 وال بد من جملٍة تفسره إما ِفعالً وفاعالً، وإما ، ألنه ال يرجع على مذكور،اهول
كان زيد قائم، :  ومثال ذلك كُله، وال جيوز أن يكون يف اجلملة ضمري.مبتدأ وخربا

ا لكان، مبتدأفزيدوامسها مستتر فيها مبعىن ، وقائم خربه، ومها يف موضع نصب خرب 
 فإذا ثنيت املسألتني ، كان الشأن يقوم زيد:، والتقديركان يقوم زيد:  ومثله،الشأن
 وضمري الشأن يكون أبدا يف كان . وكان يقوم الزيدان،كان الزيدان قائمان: قُلت
: هـه سبحانـ حنو قول،ا مستترا، ويف باب املبتدأ والظن، وإن وأخواا بارزاوأخوا
قل هو اهللا أحد ]١: اإلخالص[ ، إين أنا اهللا ]ه: ، وتقول]٣٠: القصصتنظَن زيد 
كان زيد ضاربا : ٌ وال يلي كان وأخواا ما انتصب بغريها فإن قُلت يف مثل.قائم

ا زيدا، كان بكرا مل جيز؛ ألبكرا ليس باسم هلا وال خرب ضاربوقد أجاز ابن .ن بكر 
 ومل يعلل تعليالً معتمدا عليه، فأما كان زيد ، كان بكرا ضاربا زيد:السراج مثل

: النساء[ وأن اهللا كان بكل شيء عليما:  قال اهللا تعاىل،بكرا ضاربا فإنه جيوز
، وقد تتم هذه األفعال فتكون مبعىن ]٤٥: الكهف[ على كل شيء مقتدرا، و]٣٢

احلدوث والوقوع فتخرج عن حكم الناقصة وترفع الفاعل وتدل على احلدث قال 
: املائدة[ وحسبوا أال تكون فتنة ،]٢٨٠: البقرة[ وإن كان ذُو عسرة :اهللا تعاىل

 )وافر: (، وقال الشاعر]٧١
إذا كان الشتاُء فادفئوين           )٢(فإنَّ الشيخ يهدمه الشتاُء 

ومىت سقطت ما من دام وبرح وفتئ وانفك وزال كانت تامة يف أحد القولني، 
 .وكان املنصوب بعدها حاالً

 فهذه أحكام كان وأخواا، فأما أحكام اليت محلت عليها فنحن نفرد هلا 

                                   

 . ٨٦:  ديوانه:انظرالبيت أيضا لقيس بن ذريح، ) ١(
د املعمرين قبل اإلسالم، انظر كتاب اجلمل البيت للربيع بن ضبع الفزاري أح) ٢(

 . ٦٢: للزجاجي



كشف املشكل يف النحو٧٩ 

 . هاهنا بابا إن شاء اهللا سبحانه
 مولة على آانباب أحكام  األفعال الستة المح

وهي كاد، وعسى، وأخذ، وكرب، وجعل، وطفق، ومنهم من يسد فيها 
ا مقاربة الفعل واستدناء وقوعه؛بقاراالسم لفظًا ، ألن معناها مجيع وهي ترفع 

 . وتنصب اخلرب تقديرا غالبا
 أن خربها ال يكون يف الغالب إال فعالً :وأحكامها خمتلفة كثرية، منها: فصل
:  قال اهللا تعاىل،كذا وأخذ حيدثنا: كاد زيد يقوم، وجعل يقول: تقول؛مستقبالً
زلقونك بأبصارهموإن يكاد الذين كفروا لي ]وقال ،]٥١: القلم: وطفقا خيصفان

عسى ربكم أن  :خرب عسى يلزمه أن،قال اهللا تعاىل ، إال أن]٢٢: األعراف[ عليهما
، وال جيوز ]٥٢: املائدة[ يت بالفتحفعسى اهللا أن يأو ،]٨: اإلسراء[ يرمحكم

سقوطها إال يف الشعر ومىت سقطت كُنت مخريا يف نصب االسم ورفع اخلرب تشبيها 
 ) وافر: (بلعل، ورفع االسم ونصب اخلرب إحلاقًا بكان، قال الشاعر

 قريب فيه      )١(يكونُ ورائه فرج عسى الكرب الذي أمسيت
 ما بينت لك فأما باقيها فال جيوز أن يدخل أن يروى برفع الكرب ونصبه على

 :  يف أخبارها إال كاد وحدها ضرورة كما قال الشاعر
 )٢(قد كاد طولُ البلى أن ميصحا

 : ورمبا جعلوا خربها امسا ولذلك قُلنا يف الغالب، قال بعض العرب
ـًا ـُويِر أبؤس  عسى الغ

ويروى أا من . وميويروى أنه من كالم الزباء بنت عمر بن الضرب الر
العمالقة وأا بنت الضرب بن حسان بن أذنية بن السميدع بن هوبز ملك مدينة 

 . اجلباريت، ومن كالمهم كاد زيدا آيبا
  :عسى أن يقوم زيد جاز فيه وجهان: ومن أحكام عسى أنك إذا قلت

                                   

 . ١/٤٧٨:  الكتاب:شرم، انظرخالبيت هلُدبة بن ) ١(
 . رؤبة يف ديوانهلالبيت منسوب ) ٢(



 ٨٠  كشف املشكل يف النحو

مري فاعل  ويف يقوم ض، وأن يقوم خربا،أن يكون زيد امسا هلا متأخرا: أحدمها
 .عسى أن يقوما الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون: يربز يف التثنية واجلمع إذا قُلت

 وأن يف ،أن يكون زيد ارتفع ألنه فاعل يقوم والفعل فارغ: الوجه الثاين و
موضع رفع امسا لعسى، وقد تضمنت اخلرب ألا بصلتها تسد مسد معمولني يف هذا 

ظننت أن زيدا يقوم، فإذا ثنيت هذه املسألة ومجعتها مل : الباب، وباب الظن يف حنو
فإن قدمت . عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون: تضمر شيئًا وقُلت

زيد عسى أن يقوم رفعت زيدا باالبتداء، ويف عسى ضمري مستتر، وهو : زيدا وقلت
 والزيدون عسوا أن ،ياالزيدان عس:  فإن ثنيت أو مجعت قُلت، وأن يقوم اخلرب،امسها

ن امسا أ وكانت . الزيدون عسى أن يقوموا:يقوموا، وإن شئت مل تضمر شيئًا وقُلت
 . لعسى وتضمنت اخلرب على ما تقدم

:  تقول؛ضمن ضمري الشأن والقصةتومن أحكام كاد وسائر أخواا أا قد ت
    يزيغ قلوبكاد : كاد الشأن هند تقوم، قال اهللا تعاىل: كاد هند تقوم، أي

 . ]١١٧: التوبة[ فريق
فأما ختصيص بعضهم لكاد أن إجياا نفي ونفيها وإجياب، فكالم غري معتمد 

ى وكيف يكون الشيء إجيابا نفيا . مدخول يف املعن،عليه ألنه محاطٌ يف اللفظ
. فإذا قلت كاد يقوم فمعناه قارب القيام. لشيء واحد بل نفيها نفي وإجياا إجياب

مل يقارب القيام على احلالة املعتادة فهو يف حالة :  فمعناه،قميوإذا قلت مل يكد 
 .  وإن مل يفعل القيام فقد فعل املقاربة،اإلجياب

 وإن فعل القيام فلم يفعل املعتاد ففعله نفي ،ففعله واجب وهو يف حالة النفي
هاء تهامة يف مسائل ولكثرة القول بأن إجياا نفي ونفيها إجياب أورد ذلك بعض فق

 وذكر أن أمرها عجيب ونفيها وجوب -رمحه اهللا-إىل الفقيه السيد حيىي بن احلسني 
 : فأجابه الفقيه برد ما أورد بقوله

ها األِديبال تغلُطَن أي 
 حمض وإجياا وجوب

               ِجيبها عوكاد ما شأن
هي ونفيها فاعلمن نفي              
 فإا ال تنصرف ، من هذه األفعال فعل حال يعمل عمله إال عسىولكل فعل

 وكانت هذه ، فقد صارت كاحلروف،لشبهها بلعلَّ من حيث كان معناها الترجي



كشف املشكل يف النحو٨١ 

 أن :األفعال حممولة على كان، ومل يكن من أخواا، ألا تنقص عنها أشياء منها
إال بلفظ مبعىن املُضي أخبارها مقصورة على الفعلية، ووجه آخر وهو أا ال تعمل 

 ألا يف األصل تأيت حكاية ، وال يعمل منها مستقبل صريح وال أمر وال ي،واحلال
 وال تكن قائما، وال ،سيكون زيد قائما، ولكن قائما:  فيجوز أن تقول،حلال الفاعل

 . جيوز سيكاد يقوم، وال تكد تقوم
 مالقيتان لليس ألما ؛افيتان ما وال الن:ومن احملمول على باب كان وأخواا

 ألما يدخالن على األمساء ؛من جهة املعىن فعمال عملها، وكان حقهما أن ال يعمال
 ، ونفي ا الفعل،مرةً، وعلى األفعال مرة، وكما أن ليس مالقية هلا منعت التصرف

م  فبعض العرب يرفع ا االسعادوأما . وحق الفعل أن يكون منفيا وهي فعل صريح
 ) كامل: ( قال حسان،وينصب اخلرب

ولقد صبوت هلا وعاد شباا         )١(غضا وعاد مزارها مستطرقًا  
وبعضهم يلحقُها باب إن، وسيأيت ذكرها وأنا مفرد هاهنا بابا أذكر فيه ما ال 

  .يستغىن من أحكام ما النافية وأفردها عن أخواا إن شاء اهللا تعاىل
 باب ما النافية

 ؟كم مواضع ما؟ وما عملها يف النفي؟ وكم شرطًا هلا يف العمل: ولك فيه ثالثة أسئلة
ما :  وهي االستفهام حنو:أما مواضعها فتسعة تكون منها أمساء يف سبعة: فصل

مدة : ال تلمين ما جفوتين أي: ما أحسنك، أو الظرف حنو: امسك؟ والتعجب حنو
الذي : ، أي]٩٦: النحل[ دما عندكم ينف: واخلرب مبعىن الذي حنو. جفائك إياي
مررت مبا : ما تفعل أفعل، ومبعىن النكرة املوصوفة، حنو: ، واملصدر حنودعندكم ينف

بشيء معجب لك، فهي يف مجيع هذه املواضع اسم تحكُم على : معجب لك، أي
 .مواضعها باإلعراب
 الظرفية فال تكون إال منصوبة  فال تكون إال مبتدأ مرفوعا، وأما؛ فأما التعجبية

 ؛على الظرف، وأما سائر السبع فترفع مواضعها وتنصب وتجر على حسب العامل

                                   

 . ديوانه لَم أعثر على هذا البيت يف )١(



 ٨٢  كشف املشكل يف النحو

 فإن كان ،إال أن الشرط واالستفهام ال يعمل فيها إال ما بعدمها إذا كان العامل فعالً
فبما : زائدة، مثل:  وتكون حرفًا يف موضعني.العامل حرف جر عمل متقدما

ما :  ونافية مثل،]٢٦: البقرة[ مثالً ما بعوضة، و]١٥٥: النساء[  ميثاقهمنقضهم
زيد قائما، وما أخوك فمنطلقًا ترفع االسم وتنصب اخلرب يف لُغة أهل احلجاز وهي 

ما هنَّ ، و]٣١: يوسف[ ما هذا بشرا :أفصح لنـزول القرآن عليها، قال تعاىل
 ،االسم واخلرب بعدها على االبتداء واخلرب يف لغة متيم، وترفع ]٢: اادلة[ أمهاِتِهم

 .وهي أقيس الشتراك األمساء واألفعال ا وال يعمل إال ما استبد ا
 تشبيها بليس، -كما قدمنا- فترفع االسم وتنصب اخلرب ؟وأما ما عملُها: فصل

:  قال تعاىل؛فيوقد ذكرنا وجه املشاة بينهما، وقد تدخل الباء يف خربها تأكيدا للن
م خبارجني من الناروما ه ]١٦٧: البقرة[و ، ما أنتم عليه بفاتنني ]الصافات :

الرفع : هـفإن عطفت على اخلرب جاز ثالثة أوج. ما زيد مبنطلق: ، وتقولُ]١٦٢
مبنطلٍق، وال قائم على اخلرب وهي متيمية، وال قائما على : والنصب، واجلر، تقول

 .  حجازية، وال قائم على لفظ منطلق يف احلجازية مجيعاموضع الباء وهي
 فإن ،ما زيد قائما: وشرائطها يف العمل أن يليها امسها ويليه خربها مثل: فصل

:  مثل، وفصلت بينها وبني امسها بشيء،ما قائم زيدا: قدمت خربها على امسها فقلت
قائم ه تعاىلـ االسم واخلرب مثل قولال يف االستثناء فصالً بنيإ أو جئت ب،ما إن زيد :

ا مثلناوما أنت إال بشر ]وافر: (، وحنو قول جرير]١٨٦: الشعراء ( 
فما إن ِطبنا جنب ولكن               )١(منايانا ودولةُ آخرينا  

 ليس وهذا وجه نقصاا عن ،مل نعملها ورفعت االسم واخلرب مجيعا باالبتداء
 : ولذلك جيوز فيها، فعل فقويت على العملليس و،ملشبه بهألن املشبه أضعف من ا

 .  وليس زيد إال قائما فافهم ذلك، وليس قائما زيد،ليس زيد قائما
 

                                   

 ، إىل فروة بن مسيك بن احلارثهو منسوبالبيت غري موجود يف ديوان جرير، و) ١(
 .٢/٣٠٥، ١/٤٧٥: كتابال: انظر



كشف املشكل يف النحو٨٣ 

 
 باب إنَّ وأخواتها

 ؟ ما هي؟ وكم هي؟ وما معانيها؟ وما عملها؟ وِلم عِملَت؟ وما أحكامها: وفيه ستة أسئلة
 فهي اسم ناقص تقدر ؛ املفتوحةأنَّا إال أما ما هي؟ فهي حروف كله: فصل
أعجبين أن زيدا منطلق، :  تكون فاعلة حنو قولك، وهلا حملٌ من اإلعراب،باملصدر

أعجبين انطالق زيٍد، : والتقدير. لع فا:نأ و، مفعول: والنون والياء،فأعجب فعل
وتكون  ،كرهت انطالق زيد:  تقديره،كرهت أن زيدا منطلق: وتكون مفعولة حنو

 . من انطالقه:  أي؛عجبت من أن زيدا منطلق: جمرورة يف مثل
نَّ، أإنَّ، و:  فستة مع ما حِملَ عليها أو شبه ا، وهي؟وأما كم هي: فصل

وكُلُّها مشددات إال ليت والذي حِملَ عليها حرفان، . ولكن، وكأنَّ، وليت، ولعل
 ألن ال للنفي، وأن ؛أن فمحمولة على ال أما ؛ال، وعسى يف أحد وجهيها: ومها

إن غُالم السفر أفضل : لإلجياب، والعرب تحمل النقيض على النقيض كما تقول
وأما عسى . ال غُالم سفر أفضل منك، وحنن نفرد هلا بابا إن شاء اهللا تعاىل:  تقول،منك

ري على النظري فكما  ألن معنامها الترجي، والعرب أيضا تحمل النظ؛َلعلّفمحمولة على 
عسى زيدا قائم، وقد قدمنا لعسى ِذكرا، والذي يشبه بأنَّ : لعل زيدا قائم، تقول: تقول

 :عاد زيدا قائم، قال حسان بن ثابت:  عاد، تقول:حرف واحد وهي
 وعاد أيام الصىب مستِقلةٌ

 . وهي كلمة ميانية
:  التأكيد، ومعىن لكن: وأنّومعانيها مختلفة كاختالفها فمعىن إنَّ،: فصل

 . التمين: الترجي، ومعىن ليت: التشبيه، ومعىن لعلَّ: االستدراك بعد اجلحد، ومعىن كأن
وأما ما عملها؟ فهي تعمل النصب يف األمساء، والرفع يف األخبار لفظًا : فصل
 ولكن  حقي وما عند،إن زيدا قائم، وأشهد أنَّ حممدا رسول اهللا:  مثل؛أو تقديرا

بكرا ظاملٌ، وكأن أخاك مقيم، وليت عمرا قادم، ولعلَّ اهللا حيدثُ بعد ذلك أمرا، 
 . وإنّ عسى قاٍض
 : فلمشاتها األفعال، وأشبهها من أربعة أوجه؟وأما مل عملت: فصل



 ٨٤  كشف املشكل يف النحو

إنه وإمنا كما : أنَّ الضمري املنصوب يتصل ا كما يتصل بالفعل تقول: أحدها 
 . ضرماضربه و: تقول

أنَّ هذه الستة تدلُ على األحداث كما أن األفعال تدلُ عليها، فإنَّ : والثاين
 ولكن وكأنَّ وليت ولعلَّ يدللن على االستدراك والتشبيه، ،وأنَّ يدالن على التأكيد

 شبهت : لكان كقولك، كأنَّ زيدا عمر: أال ترى أنك لو قلت.والتمين، والترجي
 .  مجيعا على املصدر وهو التشبيهزيدا عمرا، قد دال

:  كما تقول،ليت ولعل: أا مفتوحة األواخر كالفعل املاضي تقول: الثالث
 ا أخفصت الفتحة ألودخلَ، وإمنا حركت األواخر اللتقاء الساكنني، وخ خرج

 . احلركات
 والفعل ال يكون ،أا مركبة من ثالثة أحرف وأربعة أحرف أصوالً: الرابع

ضرب، ونفع، ولكن وكأنَّ :  فإن وأنّ وليت ثالثية مثلً، ثالثيا، أو رباعيا أصوالإال
فلما أشبهت هذه احلروف األفعال هذه املُشاة . دحرج، وقرمط: ولعلَّ رباعية مثل

 كما أن الفعل املتعدي يرفع الفاعل، وينصب .من جهة اللفظ واملعىن عملت عملها
 ، رفعت اخلرب ونصبت االسم،د عمرا، وضرب عمرا زيداملفعول يف مثل ضرب زي

ضرب عمرا زيد، : ألا شبهت من األفعال ما قُدم مفعوله على فاعله، كما تقول
وذلك أا مل تتصرف يف نفسها .  وألزمت هذا احلد لضعفها.إنَّ زيدا قائم: تقول

 فنصبت املبتدأ وصريته ،هفتتصرف يف معموهلا وأصلُها أا داخلة على املبتدأ وخرب
  .خربها ألا لفظية وعامل املبتدأ معنوي، واللفظي أقوى من املعنوي فسلبته معموله

فإذا كانت داخلة على املبتدأ وخربه، جاز أن خيرب عنها مبا خيرب عن املبتدأ من 
إن زيدا قائم، وإنَّ زيدا قام، وإن تقم : مفرد ومجلة، وظرف وحرف مثال ذلك كله

 فمىت كان اخلرب .يقم، وإن زيدا أبوه منطلق، وإنَّ زيدا أمامك، وإنَّ زيدا يف الدار
مفردا كان الرفع فيه ظاهرا، ومىت كان جملة، أو ظرفًا، أو حرفًا كان الرفع فيه 

 : مقدرا فصار جملة األمر أا نقصت عن الفعل أربعة أشياء
 . صرفهاال يتقدم منصوا عليها لعدم ت: األول
 . ال يتقدم مرفوعها على منصوا ألا لزمت حدا واحدا لضعفها: الثاين
 . أن مرفوعها هو منصوا يف املعىن خالفًا للفعل: الثالث
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 . أنه يقع موقع مرفوعها احلروف والظروف واجلملة: الرابع
 .  واجب، وجائز، وممتنع: وأما أحكامها فثالثة أضرب: فصل

فإنك إذا عطفت على اسم لكن وكأن وليت ولعل قبل اخلرب : بأما الواج
 ، ولعلَّ حممدا وعبد اهللا قادمان،كأنَّ زيدا وعمرا قائمان:  تقول،وجب النصب

ألن هذه األحرف قد غريت معىن . وليت بكرا وأخاك منطلقان، ال جيوز غري ذلك
بالرفع على املوضع خالفًا  فال مساغ العطف ،االبتداء مبا أحدثت من معاين األفعال

 وكذلك لو نعت أمساء هذه األربعة األحرف أو أكدا، أو أبدلت منها .ألنَّ، وإنَّ
ليت زيدا الظريف أخاك :  تقول،قبل اخلرب أو بعده وجب النصب يف مجيع ذلك كله
 .نفسه قائم، وليت زيدا قائم الظريف نفسه أخاك
ح فيه االسم والفعل تكسر فيه إن  ومن األحكام الواجبة أن كل موضع صل

فقد صلح يف موضعها . زيد قائم، وقام زيد:  ألنه جيوز أن تقول،إن زيدا قائم: مثل
 . االسم، والفعل وقس على ذلك

وكُلُّ موضع صلح فيه االسم دون الفعل، أو الفعل دون االسم، تفتح فيه إن 
ألنك . ضع يصلح فيه االسم دون الفعل لكلمته، فهذا مولوال أنَّ زيدا منطلق: مثل
 فهذا موضع ،لو أنَّ زيدا قائم لكلمته: لوال زيد منطلق لكلمتك، وتقول: تقول

ألن لو من خواص . لو قام زيد لكلمته: يصلح فيه الفعل دون االسم ألنك تقول
در األفعال فلم يسمع يف كالم العرب منطوقًا ا مع االسم إالَّ أن يكون موضعا يتق

أراد لظمتين ذات سواٍر لضمتين، وقال . لو ذات سوار لظمتين: فيه الفعل مثل قوهلم
 ) طويل:  (ابن الدمنية

رمتين بطرٍف لو كميا رمت ِبه       )١(لبلَّ جنيعا سحره وبنائقُه 
أراد لو رمت كميا رمته فحدث الفعل األول لداللة الثاين عليه، ومنه قول اهللا 

  .]١٠٠: اإلسراء[ قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب :-جلعز و-

                                   

: الشعر والشعراءو، ٤٤: أمحد راتب النفاخ:  ديوانه حتقيق:انظر ،البيت البن الدمينة) ١(
٧٣٢ . 
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: لوال حضر زيد لكلمتك، كان التقدير: ولوال من خواص األمساء فلو قُلت
وما منا إال له  :لوال أن حضر، وحذف املوصول لداللة الصلة عليه، قال اهللا تعاىل

مقام ]وكذلك لو:  أي]١٦٤: الصافات ،معلوم فاعلة أو إن وقعت من له مقام 
 تكسر يف أربعة إن:  فأما قوهلم.مفعولة أو جمرورة حللت حملّ االسم فوجب فتحها

 وإذا كانت بعد القول، أو ،يف ابتداء الكالم، وإذا كان يف خربها الالم: مواضع
بعد لو، ولوال، وحرف اجلر، والفعل إذا مل يكن يف :  وتفتح يف أربعة.جوابا للقسم
 . م، فإنَّ ذلك داخل حتت ما قدمت لك من الفرق بينهماخربها الال
َ، أو أبدلت منه، أو أكدته، أو إنّ اسم عت فإنك مىت ن؛وأما اجلائز: فصل

النصب على اللفظ، والرفع : عطفت عليه بعد اخلرب، أو قبله جاز لك أبدا وجهان
 وإذا رفعت ،ربعلى املوضع، إال أنك إذا عطفت فمثل اخلرب بالنصب ثنيت اخل

ن زيدا الظريف والظريف قائم، وإن زيدا أخاك وأخوك إ:  ومثال اجلميع،أفردته
منطلق، وإنَّ متيما أمجعونَ وأمجعني خارجون، وإن زيدا وعمرا قائمان، وإن زيدا 

قائم ومل تقُل. وعمر ،ا؛قائماِن: وإمنا قلت هاهنا قائممنصوب بأن : ألنَّ زيد 
طوف على املبتدأ، وكل واحد منهما يطلب اخلرب فال يعمل فيه عامال  مع:وعمرو

 فرفعت قائما خربا لزيٍد وحذفت خرب عمرو والتقدير إن زيدا قائم ،االبتداء وإنَّ
طويل: (قال الشاعر. وعمر قائم ( 

 ا لغريب ١(فإين وقيَّار(      فمن يك أمسى يف املدينة رحله
 إن زيدا قائم الظريف: جاز الرفع والنصب أيضا فتقولفإن اتبعت بعد خلرب 

ا أخاك وأخوكوالظريفا قائموإنَّ زيد ،،ا  ونفسوعمر ا قائموإنَّ زيد ،هه ونفس
 والرفع على موضعها ألا مل تعرب ،وعمرو، والنصب يف مجيع ذلك على لفظ اسم إنَّ

 عطفت بالرفع بعد اخلرب كان من ثالثة إال أنك مىت. معىن االبتداء بل زادته تأكيدا
إنَّ زيدا قائم وعمر :  فإذا قلت.على موضع اسم إن، وعلى املُضمر يف خربها: أوجه

 وعلى االبتداء، واخلرب حمذوف تقديره إنَّ زيدا قائم وعمرو .هو وعمرو: كان التقدير

                                   

 . ١/٣٥١: الشعر والشعراء: انظرالبيت لضابئ من احلارث البرمجي، ) ١(
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 ويف أن خبالف ،ن بال خالفإ فهذا كله يف ،ا مجلة على مجلةقائم، وتكون عاطفً
فإن عطفت على ليت ولعل وكأن بعد . وقد أجاز بعضهم ذلك يف لكن وهو ضعيف

والرفع من . كأن زيدا قائم وعمرا:  مثل،النصب على اللفظ: اخلرب جاز وجهان
 وعلى أنه مبتدأ واخلرب حمذوف، ومن اجلائز يف هذا ، على املضمر يف اخلرب:وجهني

فًا جاز تقدمه على االسم التساع العرب يف احلروف الباب أن اخلرب إذا كان ظر
إنَّ فيها  ، و]١٢: املزمل[ إنَّ لدينا أنكاالً وجحيما :والظروف، قال اهللا تعاىل

 . ]٢٢: املائدة[ قوما جبَّارين
يف : ومىت جئت بالم االبتداء مع إن املكسورة جاز دخوهلا يف أربعة مواضع

إنَّ زيدا : ا القائم يف الدار لزيدا، ويف الفضلة متوسطة مثلإنَّ زيد: اخلرب متأخرا مثل
ا مثل.لفىت الدار قائمويف الفضلة متوسطة، ويف اخلرب مجيع  : ،ا لفي الدار لقائمإنَّ زيد

فإن خففت املشددة من هذه األحرف كُنت خمريا إن شئت أعملتها وإن شئت 
مَّا إنْ كُلُّ نفٍس لَ : قائم، قال اهللا تعاىلإن زيدا لقائم وإن زيد ل:  فتقول،ألغيتها

، ]١١١: هود[ مَّا ليوفينَّهم ربك أعماهلمإن كُالً لَ ، و]٤: الطارق[ عليها حافظ
 ) بسيط:  (وكذلك الباقي ويروى بيت األعشى رفعا ونصبا وهو قولُه

قد علموايف فتيٍة كسيوِف اهلنِد      )١(أن هالك كُلُّ من حيفى وينتعلُ 
ويروى هالكًا وكذلك لو اتصلت ا ما كنت أيضا خمريا يف اإللغاء واإلعمال، 

 واألجود أن تلغى أنّ، وإنَّ ولكن، وتعمل .إنما اهللا إله واحد، وإمنا اهللا إله واحد: مثل
 ،ائمإنما زيد ق:  فتقول، وتغري معىن االبتداء،ليت ولعل وكأن لقوة داللتها على الفعل

 ) بسيط: (ولعلَّما حممدا منطلق، وأكثر ما مسعت بيت النابغة منصوبا وهو قوله
أال ليتما هذا احلمام لنا: قالت        )٢(إىل محامتنا أو ِنصفُه فَقَد 

تقدمي أمساء هذه األحرف : وأما املمتنع يف أحكام هذا الباب، فمثل: فصل
دخول : ة أو على أمسائها بغري احلرف والظرف، ومثلعليها، وتقدمي أخبارها عليها بت

                                   

 . ٥٩:  ديوان األعشى:انظر) ١(
  .٤٥:  ديوان النابغة الذبياين:انظر) ٢(
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لعل زيدا ليقوم، ومع أنَّ يف أربعة مواضع يف االسم متقدما : الالم يف سائر أخوات إنَّ
ومع أن نفسها حنو . إنَّ لفي الدار زيدا: إن لزيدا القائم، ويف اخلرب متقدما مثل: مثل
 ال جيمع بني حرفني مؤكدين، وإمنا اضطر حىتنَّ زيدا قائم، وإمنا مل جيز ذلك أل

 ) طويل: (بعض حذَّاق الشعر إىل ذلك فوهن اهلمزة فقال
                           .......... )١(هلنك من برٍق إىل حبيب

 ) طويل:  (وقال آخر
أرجى شبابا بعد تسعني حجةً        )٢(هلَني يف ال مطمٍع لطموع 

 ) يلطو: (ومثله
ثالثني حوالً ال أرى منك راحةً       )٣(ِهلنِك يف الدنيا لباقية العمِر 
وامتنع ذلك ألن . إن زيدا قائم لفي الدار: ويف الفضلة متأخرة عن اخلرب مثل

 . املبتدأ قد استوىف خربه فال معىن لتأكيد الفضلة بالم االبتداء بعد انقطاعه
واجبة يف التوابع، وكسر إنَّ يف موضع الفتح ومن املمتنع أضداد األحكام ال

 فإن خففتهما كان لكل واحدة أربعة مواضع، فإن تكسر ،وفتحها يف موضع الكسر
إنْ الكافرون إال يف  : ويف النفي مبعىن ما مثل،إن تقم أقم: خمففة يف الشرط مثل

لثقيلة ملغاة ، وخمففة من افيما إنْ مكناكم فيه :وزائدة مثل. ]٢٠: امللك[ غرور
أنْ  :ل مث، إذا كانت مبعىن أي للتفسري:ومعملة وأن تفتح خمففة يف أربعة مواضع

داء ـا يكون يف األمر والنـوأكثر م ،]٦٠: ص[ امشوا واصربوا على آهلتكم
 فلمَّا أن جاء البشري :، وزائدة مثل]١٠٤: الصافات[ أن يا إبراهيم :مثل
]٩٦: يوسف[وأزيد أن تقوم،: ثل، وناصبة للفعل م فعسى أن يأيت بالفتح ]املائدة :
 فيمتنع كسر املفتوحات وفتح املكسورات يف .، وخمففة من الثقيلة ملغاة ومعملة]٥٢

  .التخفيف أيضا

                                   

 . يعرف قائلهالبيت ال ) ١(
 . البيت ال يعرف قائله)٢(
 . ٢/٣٩: األمايل للقايل: البيت لعروة بن الرحال، انظر )٣(
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وال جيوز اتصال ما باملخففة ألن التخفيف توهني للتأكيد وهو منـزلة تأكيد 
ما زدت التأكيد قوة واتصال ما ذه  فإن دخلت ، والتشديد مبنـزلة تأكيدين،واحد

إمنا زيد وزيد قائم، وكافّة وغري :  تكون زائدة مثل:كون على وجهنيياحلروف 
  .]٧: املرسالت[ إمنا توعدون لواقع: كافة ومبعىن الذي مثل

ومن املمتنع يف هذا الباب استئثار ضمري الشأن يف هذه األحرف إال ضرورة 
 ) خفيف: (مللشاعر يف مثل قول بعضه

إن من يدخل الكنيسة يوما           )١(يلق فيها جآذرا وضياء 
طويل: (أنه من يدخل الكنيسة، ومثله قول اآلخر: معناه ( 

فَلَيت كَفَافًا كان خريك كله          )٢(وشرك عني ما ارتو املاَء مرتوي 
 . وفقًا إن شاء اهللا تعاىلتقديره فليته كفافًا كان خريك فافهم ذلك م
 بــاب ال

 كم مواضعها؟ وما عملُها؟ وما أحكامها؟ : وفيه ثالثة أسئلة
أما مواضعها فثمانية تلغى يف مخسة، وتعمل يف ثالثة، فامللغاة تكون عاطفة : فصل

غري املغضوب عليهم :  مثل، مبعىن غري:جاءين زيد ال أبوه، والثانية: بعد اإلجياب مثل
فال صدَّق : مبعىن مل حنو: ةـالثالثو ،وغري الضالني:  معناه]٧: الفاحتة[ لضالنيوال ا

 ) كامل: (مل يصدق ومل يصل، قال زهري:  أي]٣١: القيامة[ وال صلَّى
وكأنَّ طَوى كشحا على مستكنة  )٣(فال هو أبداها ومل يتقدم 

 )طويل: (يد مل يبدها ألنه عطف عليه مل يتقدم وقال عدي بن ز:أراد
وأيَّةُ أرض ال أطفن بأهلها         )٤(أتني السهول وارتعني املصانعا

                                   

 . ، وليس يف ديوانه٥٥٥:  نِسب لألخطل يف شرح القصائد السبع الطوالهذا البيت) ١(
     ،١/٤٩٦: األمايل، أليب علي القايل: البيت ليزيد بن احلكم بن أيب العاص الثقفي انظر) ٢(

٤/٣٩٠. 
 . ٢٢:  ديوان زهري:انظر) ٣(
 . ٢٤٩:  عدي بن زيدديوان: انظر) ٤(
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 . أراد مل يطفن
، ]٣٤: فصلت[ وال تستوي احلسنة وال السيئة: تكون زائدة مثل: ةـوالرابع

وال الظل وال احلرور ]٢١: فاطر[، وما يستوي األحياء وال األموات ]٢٢: فاطر[ ،
  ال أقسم بيوم القيامة، و]١: البلد[ ال أقسم ذا البلد :ولنيومثله أحد الق

 أال : وقيل، وأقسم بيوم القيامة،، معناه ال تستوي احلسنة وال السيئة]١: القيامة[
 والعرب تزيدها للصلة وهي ال تزيدها يف مثل ما تقدم متثيله وحتذفها ،أقسم

 ) وافر  (: قال عمرو بن كلثوم،استخفافًا، وهي تزيدها
نـزلتم منـزل األضياف منا       )١(فعجلنا الِقرى أن تشتمونا 

 . أراد أن ال تشتمونا
 ألا ال ،تكون مؤكدة للنفي مع حرف العطف وليس بعاطفة: اخلامسة

ما لكم من دونه من ويلٍّ وال  : ذلك مثل قول اهللا تعاىل،تعطف إال بعد إجياب
 . ]٤: السجدة[ شفيع

 عوامل فمنها الناهية وهي جتزم الفعل املستقبل : والسابعة، والثامنة،والسادسة
ال زيد :  وهي ترفع االسم وتنصب اخلرب مثل، واليت مبعىن ليس،قعدتقم وال تال : مثل

 ) بسيط: (قائما وال عمرو قاعدا، قال الشاعر
)٢(ال الدار دارا وال اجلريان جريانا        هلاذكرهتا بعد أعواٍم مضني 

 ) جمزوء الكامل: (ومثله. تقديره ليس الدار دارا، فرفع االسم ونصب اخلرب
 صدَّ عن نرياهنا                )٣(فأنا ابن قيس ال براح نم 

 . فرفع االسم وحذف اخلرب، ليس يل براح:أي
هي النافية للنكرات الشائعة دون املعارف واألفعال، وهي تنصب : الثامنة
 ال أصل  وهو أنّ،وقد ذكرنا وجه املشاة بينهما. فع اخلرب محالً على إنّاالسم وتر

                                   

 . فأعجلنا:، وفيه١٤٨:  شرح املعلقات السبع للزوزين:انظر )١(
  ٤٩٠:  ديوانهجلرير، انظرالبيت ) ٢(
 . ٢/٥٠٦:  انظر شرح احلماسة للمرزوقي،البيت لسعد بن مالك بن ضبيعة) ٣(
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  . أصل يف اإلجياب فحمل النقيض على نقيضهيف النفي، وإنّ
 . ووجه آخر وهو أن موضع امسيها الرفع باالبتداء ومها داخالن عليه مجيعا

 :  فهي تنصب االسم وترفع اخلرب بشرطني؟وأما ما عملها: فصل
أن تكون النكرة مضافة إىل نكرة أو : الثاينكون امسها نكرة، ويأن : مهاأحد

ت ماٍل أوسع من بيت مال عثمان، وال يال غُالم سفر أفضل منك، وال ب:  مثل،مثناة
ال غُالمني وال فرسني عندك، وجيوز : ويف التثنية. باب مسجد أحسن من هذا الباب

ة إىل القميص، والالم مقحمة فإن ال كمي لقميصك حتذف النون على نية اإلضاف
ال زيد يف الدار وال عمرو، وكان االسم مرفوعا باالبتداء إذا : كان االسم معرفة مثل
 كانت مبنية مع ال ، وكذلك إذا مل تكن النكرة مضافة وال مثناة،مل تعتقد معىن ليس
 وال .ال باهللاال رجل يف الدار وال إله إال اهللا، وال حول وال قوة إ: على الفتح مثل

أن يكون النفي عاما للجنس، وأن تكون : تبىن معها النكرة إال مبجموع أربع شرائط
 ،النكرة مفردة، وأن تليها بغري فاصل، وأن ال يكون قد عمل يف النكرة عامل غري ال

 .ال ترحب مرحبا: تقديره. ]٥٩: ص[ ال مرحبا م إهنم صالوا النار :مثل
وال فىت مثل ابن  .)١()ال هيثم الليلة يف املطي: (ا تصنع بقوهلمفم: فإن قال قائل

، وهذا معرفة ال نكرة، والنفي خاص ال )قضية وال أبا احلسن هلا: (وقوهلم. خريي
  .عام، وقد بين مع ال

 ال مثل هيثم، وال مثل أيب : حمذوفًا أقيم هذا مقامه تقديره إنَّ مثَّ:قيل له
 :   ما تصنع أيضا بقول الشاعر:  فإن قال. حال ومثل نكرة على كل،احلسن

أال رجالً جزاه اهللا خريا            )٢(يدلُ على محصلة تبيت 
إنَّ رجالً :  ومل تنب معها قيل له،ت اليلَ وقد و،وهذا نكرة مفردة والنفي عام

 ،معها فإن فصلت بني النكرة مل تبنها ، أال ترونين رجالً:منصوب بفعل حمذوف
 وقد أجاز الفراء رفع .]٤٧: الصافات[ ال فيها غولٌ :ورفعت على االبتداء مثل

                                   

  .٤/٣٦٢:  املقتضب:انظر) ١(
 . ٢/٦٨: مقاييس اللغة:  إىل عمرو بن قعاس املرادي انظرمنسوبالبيت ) ٢(
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، وهو ضعيف فأما قول اهللا ]١٩: حممد[ ال إله إال اهللا : النكرة وإن وليتها ال حنو
 فإن خوفًا مصدر فعل حال وليس  ]٦٢: يونس[  ال خوف عليهم :-عز وجل-

بهاباسم جنس شائع فلذلك مل يعم ن . 
أما الواجب فإن ال . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكامها ثالثة أضرب: فصل

 وتوابعها أبدا ،إذا وليتها النكرة املثناة أو املضافة عملت فيها النصب بال خالف
 وإذا وليتها النكرة العامة ، بعدهمجئت ا قبل اخلرب أأ سواء ،منصوبة بتنوين وجوبا

 ) كامل: (على الفتح وجوبا خبالف، قال الشاعراملفردة بنيت معها 
ال أرض أكثر منك بيض نعامة      ومذانبا تندى وروضا أخضرا 

 ال يف الغلمان غُالم: وإذا وقع فصل ألغيت فلم تعمل، ومل تنب معها شيء حنو
 وإذا نعت النكرة املبنية مع إال وجب نصب . ظريفسفٍر لك، وال يف الدار رجلٌ

 ال رجلَ: ال رجل ظريفًا عندك، وحنوإ: بتنوين وكذلك لو عطفت عليها مثلالنعت 
 يف الدار ال جيوز غري ذلك؛ ألن االستفهام بداللته على الفعل قد غري معىن ومرأةً

 : االبتداء، قال حسان بن ثابت
ال فُرسان عاديةإال ِطعان         إ )١(ال جتشؤكم حول التنانري إ

 إال النصب، وأما اجلائز فإنك مىت نعت اسم ال جاز لك وال جيوز يف عادية
 ال غُالم:  فقُلت،إن شئت فصلت ال وبنيت النعت، واملنعوت على الفتح: ثالثة أوجه
النعت بتنوين على املوضع ألنه مبتدأ فقُلتظريف ال غُالم :  لك، وإن شئت رفعت
وين على اللفظ ونصبت النعت بتن، وإن شئت بنيت االسم مع ال، لكظريف، 
فإن جئت بنعت ثان جاز لك رفعه، ونصبه بتنوين ومل . ال غُالم ظريفًا لك: فقلت

 عاقالً ال غُالم ظريف:  فتقول،جيز بناؤه ألن الكلمة ال تكون مركبة من ثالثة أشياء
 :  جاز لك أربعة أوجه،وكذلك لو عطفت على ال جملة معها ال.  لكوعاقلٌ

ال حولٌ وال قوةٌ إال باهللا، :  على مذهب الفراء، مثلفصلها والتنوين: األول
 :  قال الشاعر

                                   

 . ٢١٥:  ديوانهانظر) ١(
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وما صرمتك حىت قُلت معلنة      )١(ال ناقة يل يف هذا وال مجلُ 
    :، وقد قرئ وال قوةَال حولَ:  مثل، بناء النكرتني مع ال على الفتح:الثاين
 لة وال شفاعةفيه وال خ ال بيع ]٢٥٤: البقرة[ . 

 .  وال قوةٌال حولَ:  مثل،البناء مع األوىل وفصل الثانية: ثالثوال
 ) سريع: (قال الشاعر

ال نسب اليوم وال خلّة            )٢(اتسع اخلرق على الرافِع 
قال .  إال باهللا وال قوةٌال حولٌ: فصلُ األوىل والبناء مع الثانية مثل: الرابع

 ) وافر: (الشاعر، وهو أمية بن أيب الصلت
 قيموال تأثيم فيها               )٣(وما فاهوا به هلم م فال لغو

 : فإن عطفت بغري ال جاز أيضا أربعة أوجه
 .  وال امرأة: بينهما كأنك أردت وامرأةَال رجلَ: حنو: األول
 . بنصب امرأة عطفًا على لفظ رجل وامرأةًال رجلَ: والثاين

 )  كامل: ( قال الشاعر
فال أب وابنا مثل مروان وابنه     )٤( باجملِد ارتدى وتأزراإذا هو 

 .  برفع العطف على املوضع وامرأةٌال رجلَ: الثالث
عليه -ال رجلٌ وامرأةٌ بالرفع على االبتداء، قال علي بن احلُسني : الرابع

 ) طويل: (-السالم
  منهم عليها وشاكر هنافأحنوا على أمواله يهضمو         فال حامد

ال زيد يقوم وال يقوم :  مثل،وأما املمتنع فإا ال تعمل يف معرفة، وال فعل
 ومىت نِعت امسها .ال مرحبا م:  مثل،زيد، وال تعمل يف نكرة قد عمل فيها غريها

                                   

 . ١١٣، ٣/١١١: ل البن يعيشصشرح املف: ، انظر النمرييالبيت للراعي) ١(
 . ٣٥٩، ١/٣٤٩: البيت ألنس بن العباس السلمي، انظر الكتاب) ٢(
 . ٥٤:  ديوان أمية:انظر) ٣(
 . ٢/١٠١: شرح املفصل: يت اليعرف قائله، انظرالب) ٤(
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 وال ال رجل أشرف من زيد ظريٍف:  حنو،بعد اخلرب مل جيز فيه إال الرفع على املوضع
 أال ماَء:  مثل، بل بنصب وتنوين، ال مل جيز البناء وال الرفع وإن نعت اسم،عاقلٌ
، وكرهه الباقون؛ ألن االستفهام يدلُ على الفعل  وقد أجاز املربد رفع بارٍد.باردا

أال رجالً عاقالً :  حنو قولك، وكذلك العطف، وال وجه لالبتداء معه،داللة قوية
 . التوفيق فافهم ذلك وباهللا. وكرميا

 ب الفعل المستقبلباب إعرا
 مل أعرب وأصله البناء؟ وما إعرابه؟ ومب يعرب؟ : وفيه ثالثة أسئلة

 : أما ِلم أعرب؟ فلمشاته االسم، وأشبهه من ثالثة أوجه: فصل
احلال، واالستقبال، كما أن لفظ االسم : أن لفظه يصلح لشيئني، ومها: أحدها

 فيحتمل أن يكون ،زيد يقوم: أنك تقولاملعرفة والنكرة، أال ترى : يصلح لشيئني ومها
 وسوف ، وهي السني،حاالً، وحيتمل أن يكون استقباالً حىت ختلصه بأحد عشرة أشياء

 لن وأن واحلروف النواصب أعين ، ونونا التأكيد اخلفيفة والثقيلة،وكلم االستفهام
 فحينئذ خيلص .اأقوم غد:  فتقول، أن تقرنه بغد: والعاشر، والشرط، واألمر،وأخواما

 كما أن االسم يتخلص من النكرة إىل املعرفة بأحد مخسة أشياء ،الفعل إىل االستقبال
 .  فهذا وجه من املشاة. والالم واإلضافة، واأللف، والعلمية، واإلام،اإلضمار: وهي

ن عدد حروفه وسكناته وحركاته كعدد حروف اسم فاعله أ: والوجه الثاين
ضارب ويضرب، كان يف كل واحد منهما أربعة، : إذا قلتوحركاته وسكناته، ف

 فالزائد ،وثالث حركات وسكون، ويف كل واحد منهما حرف زائد وثالثة أصول
 وا كمل عدد الفعل، وسمي مضارعا وهي ،يف ضارب األلف، ويف يضرب الياء

 .لفالتاء، والياء، والنون، واأل: وحروف املضارعة أربعة. تسمى حروف املضارعة
 تضربني ِتأنت تضرب، وتضربان، وتضربون، وأن: فالتاء يف سبعة أفعال وهي قولك
 وجمموعا ، فستةٌ للمخاطب احلاضر مفردا أو مثىن،وتضربان، وتضربني، وهي تضرب

 فعل الغائب : وهي، والسابع املؤنثة الغائبة والياء يف مخسة أفعال،مذكر أو مؤنثًا
 ، هو يضرب: مثال اجلميع، الغائبني والغائباتمفردا ومثىن وجمموعا، وفعل

. ]٢٣: القصص[ ووجد من دوهنم امرأتني تذودان : قال اهللا تعاىل،ويضربان
أحدمها فعل اجلماعة :  والنون يف فعلني. يقرأ بالياء والتاء، والنساُء يضربن:ويذودان
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حنن  :قال تعاىل كما ،فعل الواحد املُعظم: والثاين. حنن نضرب: فيهم املتكلم مثل
 وهو فعل املخرب عن ، واأللف يف الواحد.، والعلة فيه ما قدمنا]٤٧: ق[ حنيي ومنيت

 فإذا كان الفعل ثُالثيا أو خماسيا .أنا أضرب:  حنو قولك،نفسه من غري تعظيم
يدحرج ونقرمط، :  حنوة، حروف املضارعة مضمومت كان، أو سداسيا ا،بالزيادة

 . رج، وهذا أيضا وجه ثان من املُشاةوندخل ونخ
: أن الفعل املستقبل يقع خربا أو حاالً وصفة يف مثل قولك: والوجه الثالث
يقوم أي قائم برجل يقوم أي قائم،زيد ا، ومررتا يقوم، أي قائمكما .  ورأيت زيد

 زيدا  ورأيت،زيد قائم: وصفة يف مثل قولكأ ،أن اسم فاعله يقع خربا أو حاالً
ن املكسورة جاز تأكيده بالالم وإذا وقع الفعل خربا إل.  ومررت برجل قائٍم،قائما

 جيز م لَ،إن زيدا لقام: لقائم ولو قلت: ما تقولكإن زيدا ليقوم : كاسم فاعله تقول
 .إن زيدا لنعم الرجل، وبئس الرجل لشبههما باحلروف: مع املاضي إال يف فعلني ومها

لوال علي هللك عمر، :  حنو،الالم جوابا للوال جاز دخوهلا على املاضيفإن كانت 
فبهذه األوجه الثالثة استحق الفعل اإلعراب وكل شيء أشبه . ولو قام زيد لكلمتك

 .  فافهم ذلك،شيئًا من وجهني دخل معه يف بابه وجرت عليه أحكامه
: فالرفع مثل قولك.  ونصب، وجزم،رفع:  فثالثة أشياء،وأما إعرابه: فصل
يقوم وقد مثِّل مثل، يف فعل الواحد الصحيح الالم: وله ثالث عالمات الضمة،زيد  :

ويزنُيقوم ،والنون يف فعل االثنني واجلميع والواحدة املؤنثة مثل.، ويضرب  :
 والسكون يف كل فعل معتل الالم .يا امرأةوتقومني يقومان، وتقومان، ويقومون، 

 واستعمال هذه املسألة على ااز والتقريب للمتعلم .و ويرمي ويرضىهو يغز: مثل
 والنصب . مرفوعاه وإمنا أردت أن أريك حال،نه ال عالمة لرفع هذا الفعلإ ،واملتحقق

 فالفتحة . الفتحة، وحذف النون، والسكون:وله ثالث عالمات،  زيدلن يقوم: مثل
، زيد لن يضرب:  مثل قولك، باأللفيف كل فعل مفرد صحيح أو معتل سوى املعتل

ولن يغزوقال اهللا تعاىل، ولن يرمي ،: لن ندعوا من دونه إهلًا ]١٤: الكهف[ ،
وحذف النون يف األفعال . ]١٢٤: آل عمران[ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم :وقال

ل  وكان أص. ولن يقوموا، ولن تقومي يا امرأة،لن يقوما: اليت رفعها بثباا حنو
ألنه أخو :  وقيل، ولكن حِملَ عليه النصب الشتراكهما يف اخلفة،احلذف اجلزم
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 ، وذلك أن اجلزاء أخو اجلزم من حيث ذهب باألمساء، واجلزم باألفعال،أخيه
رأيت زيدا، : والنصب أخو اجلر لوقوعهما مجيعا إعرابا للمفعول يف مثل قولك

لسكون يف كل فعل آخره ألف  وا، ألما من حركات الفضالت؛ومررت بزيد
: البقرة[ ولن ترضى عنك اليهود :لن خيشى، ولن يرضى، قال اهللا تعاىل: مثل
 وإال فالسكون ال يكون ،، وهذا أيضا جماز والغرض به تبيني حالة منصوبا]١٢٠

حرف وسكون، :  زيد وله عالمتانمل يقم:  واجلزم مثل قولك.عالمة للحركة
مل يضرب، ومل : كة وهو يكون يف كل فعل صحيح الالم مثلفالسكون سلب، واحلر

 : واحلذف قطع احلرف وهو يكون يف نوعني. يقم، ومل يقعد
مل يغز، ومل يرض، ومل : معتل الالم بالواو والياء واأللف مجيعا، حنو: أحدمها

ة اليت حتذف الالم، وتبقى احلرك ]١٨: التوبة[ ومل خيش إال اهللا :يرِو، قال اهللا تعاىل
 . قبله لتدل عليه ضمة على الواو، وكسرة على الياء، وفتحة على األلف

مل يقوما، ومل يقوموا، ومل تقومي، : الفعل الذي رفعه بثبات النون حنو: والثاين
 وال يبقى ،، فحذف النون]٢٤: البقرة[ فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا :قال اهللا تعاىل

 فقد صار الفعل يف إعرابه .كلمة خالفًا ملا تقدمعليها دليل ألا ليست من نفس ال
 : على أربعة أقسام
 منه يرفع، وينصب باحلركات، ويجزم بالسكون، وهو كل فعل ضرب

 . ، ومل يضرب، ولن يضربهو يضرب: صحيح الالم، حنو
يرفع التقدير، وينصب باحلركة، : جييء على ثالث مراتب: والضرب الثاين
  ولن يغزو،هو يغزو ويرمي: و كل فعل آخره واو أو ياء حنووجيزم باحلذف، وه

ويرميولن يرمي رِم ومل يغزومل ي ، . 
يرفع وينصب بالتقدير وجيزم باحلذف وهو كل فعل آخره : والضرب الثالث

 .هو يرضى، ولن يرضى، ومل يرض: ألف حنو
ل االثنني  وهو فع،يرفع بالنون، وينصب ويجزم باحلذف: والضرب الرابع
 . هما يقومان، ولن يقوموا، ولن تقومي يا امرأة، فافهم ذلك: واجلمع واملؤنث، مثل

 : وأما مب يعرب الفعل املستقبل؟ فهو يعرب بعاملني: فصل
 . أحدمها معنوي، واآلخر لفظي



كشف املشكل يف النحو٩٧ 

يعمل بالرفع يف كل فعل يف أوله إحدى الزوائد األربع ما مل يدخل : فاملعنوي
 ومل يكن معه نون تأكيد خفيفة وال شديدة، وال نون مجاعة ،وال جازمعليه ناصب، 

وذلك املعنوي هو وقوع الفعل موقع . املؤنث ألنه يبىن مع هذه النونات الثالث
وقيل إنه يرفع .  هذا هو الوجه الصحيح املختار،االسم يف الصفة واخلرب واحلال

 . يء فال يصح منه العملبسقوط النواصب واجلوازم وهو ضعف ألن السقوط غري ش
فأربعة :  وهو تسعة أحرف مع ما حِملَ عليها، يعملُ النصب واجلزم:للفظياو

مل، وملَا، والم األمر، :  ومخسة للجزم وهي،أن، ولن، وكي، وإذن: للنصب وهي
 وسيأتيك بيان نواصب الفعل وجوازمه إن شاء اهللا . وإن يف الشرط،وال يف النهي

الزمة، ومتعدية، وسنفرد لكل واحٍد منهما : فعال تنقسم قسمنيواعلم أن األ. تعاىل
 . بابا نستويف فيه شروحه إن شاء اهللا سبحانه

 باب األفعال الالزمة
ما الفعل الالزم؟ وِلم سمي الزما؟ وعلى كم ينقسم؟ وما : وفيه أربعة أسئلة

 ؟ أحكامه
قام :  مثل،ه على مفعول فهو كل فعل ال دليل في؟أما ما الفعل الالزم: فصل

 . محر البسر، وما أشبه ذلكا و،زيد، وظرف حممد
:  ألن الفعل إمنا جاء يف األصل لشيئني؛وسمي الزما، للزومه على فاعله: فصلٌ

 .  مث قويت بعد ذلك أفعال فتعدت إىل مفعول،وهما رفع الفاعل، والداللة عليه
 يتعدى البتة بنفسه وال بواسطة فصل ال: وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام: فصلٌ
كرب وصغر، : فالطباع مثل.  وهي أفعال األلوان وأفعال الطباع والعاهات؛من غريه

ر، وفيها ثالث صفّا، وبيضار، ومحا: واأللوان مثل. وطال، وقصر، وحسن، وقبح
: ثلوالعاهات م. محومرا: ل مثلفعوِعاامحار، و: ال مثلعفْا، ورمحا: لُغات افعل مثل

 . عمي، وصم، وعرج، وشلَّ
فعل ال يتعدى بنفسه ويتعدى بواسطة من حروف جر ال جيوز : والقسم الثاين

عبد اهللا:  مثل،حذفه أو غري حرف جر ملة ما . قام زيد، وقعد عمرو، ومروج
أقام زيد عمرا، وتضعيف :  مثل،مهزة النقل من أوله: يتعدى به هذا الفعل ثالثة أشياء

قام زيد بعمرو، : م زيد عمرا، وحرف اجلر من آخره مثلقو:  مثل،ن وسطهالعني م
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   نـزل الفرقان على ، و]١: القدر[ إنَّا أنـزلناه :وقال اهللا تعاىل يف الوجوه الثالثة
 .]١٩٣: الشعراء[ نـزلَ به الروح األمني  و]١: الدخان[ عبده

ارة بواسطة حرف جر جيوز حذفه، فعل يتعدى تارة بنفسه وت:  والفعل الثالث
وزنته ولْت له، ِكلْت زيدا، وِك : ذلك حنو،وال تدخل عليه مهزة النقل، وال تضعيف

ت إليه، ع ونصحت له، وشكرته، وشكرت له، ورجعته، ورج،وزنت له، ونصحتهو
إن أردت أن أنصح  :الـ، وق]٧٩: األعراف[ ونصحت لكم :قال اهللا تعاىل

 ) طويل:  ()١(، وقال دريد بن الصمة]٣٤: هود[ لكم
ورهِط بين السَّوداِء والقوم شهَّدي نصحت ِلعارٍض وأبناء عارٍض    

 ) طويل:  (تعدى باحلرف وقال النابغة الذبياين
)٢(نصحي ومل تنجح لديهم وسائلي نصحت بين عوٍف فلم يتقبلوا    

  أن اشكـر يل ولـوالديك إيلَّ :نهول اهللا سبحاـفعداه بنفسه ومثله ق
))ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس((: ، وقال النيب ]١٤: لقمان[ املصري

ومنه . )٣(
 وقصدته ، وذهبت الشام، وذهبت إىل الشام، وأتيته وأتيت إليه،جئته، وجئت إليه

ت  وقصدت إليه، وعمدت إليه، وركبت اجلَمل، وركبت عليه، وركب،وعمدته
 . البحر، وركبت فيه، وهذا النوع مقصور على السماع

 واستند إىل ،أن الفعل إذا كان غري منقول:  منها،وأحكامه كثريةٌ: فصلٌ
ا لفظًا أو تقديرا على ما بيناه يف باب الفاعل، وما مل مالفاعل وما يقوم مقامه رفعته

ال، واملفعول من  وظرف الزمان، وظرف املكان، واحل، ونصب ملصدر،يسم فاعله
نُ زيٍد عرقًا تصببا دتصبب ب: أجله، واملفعول معه، واالستثناء والتمييز، وذلك مثل

وسنفرد لكل واحد من . يوم اجلمعة أمامك قائما حياًء من أخيك والقوم إال جعفرا
ومىت كان الفعل منقوالً قد لزم طريقة واحدة .هذه املنصوبات بابا إن شاء اهللا تعاىل

                                   

 . ٢/٧٠٤: البيت يف شرح احلماسة )١(
  .٦٧: ديوانهيف البيت للنابغة الذبياين ) ٢(
 . ٣٥: ، والترمذي١١:  داودو أب رواه احلديث) ٣(
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 واملنقول من األفعال .د أحكاما أخر ألجل النقل، ونقص عن رتبة الفعل األولاستفا
 : ثالثة أنواع

 فهذه تقلب من التمام إىل ،كان وأخواا وما حِملَ عليها: النوع األول
 ، فال جيوز أن نستدل ا على حدث، وجعلت دالئل على األزمنة ال غري،النقصان

 .  مصدر وال ظرفوال جيوز أن تعمل يف حال وال
 نقلت نعم وبئس من النعمة ،ِنعم وِبئس، وفعل التعجب: والنوع الثاين

 .فالزمان املاضي ألنك ال متدح وال تذم إال على ماضي. والبؤس، إىل املدح والذم
نعم وبئس بكسر األول وسكون الثاين، : ويف كل واحدة منهما أربعة لُغات، قالوا

ل ِبِإ: س بكسر األول والثاين ونظريهِئم وِبِعل، وِند وِعر،بونظريه من األمساء ِج
 ،م من األفعالِلب وعِرش:  ونظريه،س بفتح األول وكسر الثاينِئم وبِعل، ونِطوِإ
وهذا أصلٌ مستمر يف كل كلمة ثاين حروفها حرف . ف من األمساءِتذ وكَِخوفَ

ر ح ب: وذلك حنو،در فإنه جيوز حتريك ذلك احلرف وتسكينه سوى املصا،حلقي
وبر، وبئْ،رحر وثَغر، وثَغعر وشعل، وشخل ونخر، ونهر وشهرر وبئَ وش. موِنع 

. وبئس يرفعان املعرفة فاعالً، وينصبان النكرة متييزا، وال يدخالن إال على األجنس
فس  وجعل ن،وكذلك فعل التعجب نقل من األخبار عن املعاين احلسنة أو القبيحة

ما أحسن زيدا، وأقبح عمرا، وله باب يستقْصى فيه شرحه :  وذلك حنو قولك،املعىن
 . إن شاء اهللا تعاىل

 وصار كالكلمة ،حبذا، وهو فعل ماض لزم ذا فرفعه فاعالً: والنوع الثالث
 فرفع زيدا مبتدأ، ،حبذا زيد:  تقول،الواحدة، ولذلك ال يتصرف تصرف األفعال

فإن جئت بنكرة نصبتها على احلال . فاعلٌ، ومها خرب لزيد مقدم عليهوحب فعلٌ وذا 
حبذا :  مثل،حبذا زيد راكبا، وعلى التمييز إن كانت جامدة: إن كانت مشتقة مثل

زيد رجالً، وحنن نفرد أحكام حبذا، ونعم وبئس يف باب األفعال اليت ال تتصرف إن 
 . شاء اهللا تعاىل
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 صرفن تباب األفعال التي ال

كم األفعال اليت ال تنصرف؟ وما الدليل على فعليتها؟ وما : وفيه ثالثة أسئلة
 ؟ أحكامها

نعم وبئس، وليس : أما كم هي؟ فقد قدمنا أا ستة أفعال، وهي: فصل
 : وعسى، وفعل التعجب وحبذا، ومِنعت التصرف لعلتني

 ،ت احلروفأا نقلت من مواضعها وجعلت أنفس املعاين فشا: أحدمها
مدحت زيدا، وذممت عمرا، وأجبت : واحلروف ال تتصرف وبيان ذلك أنك تقول

عمرا، وتعجبت من عبد اهللا، ورجوت قيام زيٍد، ونفيت إحسان بكٍر، فيكون ذلك 
:  ألنك قد تقول؛خبارا بأحداث واقعة فيما مضى، وال تكون لنفس األحداثإكله 

 ،خبار به من فعلك واإل،فيكون التعجب من فعل زيٍدتعجب زيد من حسِن عمر، 
 وما أحسن عبد اهللا، ،نعم الرجل زيد، وبئس الغالم عمرو، وحبذا حممد: ولو قُلت

خبارا إلكان هذا كله أنفس املعاين ال . وعسى زيدا أن يقوم، وليس بكر محسنا
بوب من القلب، عنها، فنعم نفس املدح، وبئس نفس الذم، وحبذا نفس تقريب احمل

وعسى نفس الترجي، وليس نفس النفي وما أحسن وما أقبح نفس التعجب، وهذا 
 . لطيف فتفهم إن شاء اهللا تعاىل

مع شبه هذه األفعال للحرف أنك ملا كُنت ال متدح، وال تذم وال : والعلة الثانية
د مضي أسباا خبار عنها ال يقع إال بعإلتعجب، وال خترب عن جميئه فيما يستقبل ألن ا

وأما عسى وليس فإما جاءا بلفظ املصدر ترجيا ونفيا للمستقبل فأغنيا . فألزمت املاضي
عسى زيد أن يقوم :  ولذلك تقول،بتصرفهما يف معانيهما عن تصرفهما يف أنفسهما

ما أ وليس زيد قام مل جيز ذلك، ف،عسى زيد قام: غدا، وليس زيد يقوم غدا، ولو قُلت
 . ه، فإن ذلك شاذ ال يعتمد عليه كما قدمنا اهللا مثلَ ليس خلق:رواية سيبويه
 : وأما ما الدليل على كوا أفعاالً؟ فمن أربعة أوجه: فصل
لست قائما، :  وذلك قولك،أن الضمري املرفوع يتصل ا إال حبذا: أحدها
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، ]١١٣: آل عمران[ ليسوا سواًء :ال اهللا تعاىلـدون عسوا أن يقوموا، قـوالزي
ما أحسن زيدا، أو نعم رجالً :  وتقول،]٢٢: حممد[ فهل عسيتم إن توليتمو

فيكون يف كل واحد ضمري فاعل ال يربز، أما ضمري فعل . وبئس غُالما عمرو. أخوك
وأما نعم وبئس، . زيد يقوم:  فكان مثل قولك،التعجب فلعوِده على ما وهي مفردة

نعم الرجل :  مثل، قد فسره فأغىن عن ظهوره ولو برز لربز ظاهرافألن التمييز
 فكما ال جيوز استتار التفسري واملفسر ال ،أخوك، وبئس الغالم عمرو، وسقط التمييز

 . جيوز اجتماعهما بارزين أيضا بل يكون كل واحد بظهوره مغنيا عن اآلخر، فهذا وجه
 وذلك شيء خمتص باألفعال دون ،زمنةأا مجيعا تدلُ على األ: والوجه الثاين

 . األمساء واحلروف كافة وهي من أقوى دالئل الفعل
 إال ،أا مبنية األواخر على الفتح كسائر األفعال املاضية: والوجه الثالث
 . رمى: عسى فهي معتلة مثل
أا تفسر الفعل احملذوف وتدلُ عليه داللة قوية يف باب : والوجه الرابع

 واملعىن أهنت زيدا ،زيدا ضربت أباه: الفعل عن املفعول بضمريه، فكما تقولاشتغال 
وجيوز على بعد . نافيت زيدا لست مثله:  أي،زيدا لست مثله:  تقول،ضربت أباه

زيدا حبذا قائما :  ومثله،مدحت زيدا نعم الرجل أخوه: زيدا ِنعم الرجل أخوه، أي
بذا قائما أبوه، وهاتان املسألتان مل يستعمال كثريا يف قربت زيدا ح: أبوه، معناه

 .كالمهم ولكن القياس يسوغ ذلك
فاعتقدوا هذه األفعال ،  وقد دق هذا االستخراج على كثري من األوائل

أقمت أربعني سنة أقول ليس فعل تقليدا وكان :  حىت أن منهم من قال،حروفًا وأمساء
لية تارة، واحلرفية تارة، وروى ذلك طاهر بن أمحد، وكان الفارسي يعتقد فيها الفع

 ويستدل على ذلك بدخول حروف اجلر عليهما ،إن نعم وبئس امسان: الفراء يقول
 وبرها سرقة، وقول نصرا بكاٌء. لبئست البنت بنعم املولود: )١(يف قول بعض العرب

بعذاب  :يل يف قوله تعاىلِنعم السري على بئس العري، وتنوين بئس يف التنـز: اآلخر

                                   

 . ١/٦٨:  اإلنصاف:من أقوال العرب انظرمأثور قول ) ١(
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، وأدخل عليها األلف والالم األسود بن ]١٦٥: األعراف[ بئس ما كانوا يفسقون
 ) رجز:  (  يف قوله)١(غفار اجلدسي

الِبئْس فَِبئْس ا طَسميِك يلب 
 والصحيح أا أفعال مبا قدمنا ،ما أهيمنه: وذلك قولك. ويصغر فعل التعجب

 .  اخلليل وسيبويه ومجهور النحويني وهو مذهب،من االحتجاج
  . فهي خمتلفة كاختالفها، ولكل واحد منها حكم،وأما أحكامها: فصل

نعم الرجل زيد، وبئس الرجلُ :  مثل،أما نعم وبئس فإم يرفعان املعرفة فاعالً
،ا عمروا عبد اهللا، وال يدخالن من :  مثل،قدمنا، وينصبان النكرة متييزغُالم مٍنع

املعارف إال على اسم جنس معه ألف والم، أو مضافًا إىل ما فيه األلف والم للجنس 
 وقال ،نعم فىت العشرية زيد، وبئس أخو القوم عمرو:  مثل،دون العهد واحلضور
 ) كامل: (زهري بن أيب سلمى

)٢(دِعيت نـزال ولُجَّ يف الدعِر  ولنعم حشو الدرِع أنت إذا      
ن على مشتق، وال مضمر، وال مبهم، وال علم، وال حاضر، وال وال يدخال

معهود معني، وكذلك النكرة ال يتبعها إال جامدة متيزا، وال جيوز منهما العمل يف 
ِنعم : وإن قلت.  خرب: مبتدأ، ونعم الرجلُ:فزيد. زيد نعم الرجل: األحوال فإذا قُلت

 :  زيدا من وجهني ورفعت،الرجلُ زيد، رفعت الرجل بنعم
أن يكون مبتدأ وخربه نعم الرجل مقدم وعلى هذا ال يقع موقع زيد : أحدمها

 . إال اسم جيوز أن يبتدأ به
 ، نعم الرجل هو زيد:يكونُ زيد خرب مبتدأ حمذوف تقديره: والوجه الثاين

وعلى هذا جيوز أن يقع موقع زيد ما جاز يف خرب املبتدأ من احلرف، والظرف، 
 ومىت اعتقدت أن . أو يف الدار أو أمامك،نعم الرجل قام أبوه: ملُفرد، واجلُملة حنووا

 أعين نعم الرجل يف موضع رفع خربا، ومىت اعتقدت .زيدا مبتدأ كانت اجلُملة قبله

                                   

 . ويكىن أبا اجلراح وكان أعمىاألسود بن يعفر جاهلي من بين حارثة،  )١(
 . ٨٩:  ديوانهيفالبيت ) ٢(



كشف املشكل يف النحو١٠٣ 

 . أنه خرب مبتدأ حمذوف مل يكن للجملة قبله موضع من اإلعراب، فافهم ذلك
 فترفعه فاعالً يف التقدير، ويكون بلفظ واحد اذ فحكمها أن تالزم حبذاوأما 

 حبذه هنده، خالفًا لنعم :حبذا زيد، وحبذا هند، وال جيوز: للمذكر واملؤنث فتقول
 نعم املرأة هند، ونعمت املرأة هند، إال أنه جيوز أن تنفي حبذا :وبئس فإنه جيوز فيهما

 )بسيط: (قال الشاعر
)١(وال شعوب هوى ِمين وال نقُم   ال حبَّذا أنِت يا صنعاُء ِمن بلٍد    

وتتفق الثالثة بأا تأيت . ال نعم ال بئس:  فيقال،وال جيوز نفي نعم، وال بئس
 وبئس الرجالن، ، وحبذا الرجال،نعم الرجال:  حنو،بلفظ مفرد لالثنني واجلميع

رب لزيد، فحبذا فعلٌ وفاعلٌ يف موضع رفع خ. حبذا زيد:  فإذا قُلت.وحبذا الرجالن
 وال ، وإن شئت رفعت زيدا خرب املبتدأ حمذوف تقديره حبذا هو زيد،وزيد مبتدأ

إن حبذا كلمة مركبة يف : يكون حلبذا موضع من اإلعراب، وقد قال بعض النحويني
  .موضع رفع باالبتداء، وخربها زيد، وهو أضعف الثالثة األوجه

ال، فإن كانت جامدة  بنكرة كانت منصوبة على كُل حذافإن جئت بعد 
 : مثل؛ حبذا زيد رجالً، وحبذا هند امرأة، وجيوز توسيط التمييز،كانت متييزا مثل
حبذا رجلٌ : فقال: فإن قربت النكرة من املعرفة أجاز بعضهم رفعها،حبذا رجالً زيد 

 )بسيط: (، قال مجيل بن زيادلقيين
 مضوفتيانٌ به ه ٢(وادي أشي(    يح باردةوحبَّذا حني تمسي الر 
 رجالً:  حنو، وال جيوز تقدميه على حبذا.فانظر كيف رفع فتيانا ملا نعته ضم

وإن كانت النكرة مشتقة . حبذا زيد؛ ألن حبذا ناصب للتمييز وهو غري منصرف
 .حبذا زيد راكبا، وحبذا راكبا زيد، وال جيوز راكبا حبذا زيد: كان حاالً مثل
رف اجلر على التمييز بعدها فيكون يف اللفظ جمرورا وهو يف املعىن وجيوز دخول ح

 :  قال جرير بن عطية،حبذا زيد من رجٍل:  مثل،منصوب
يا حبذا جبل الرَّيان ِمن جبل       )١(وحبَّذا ساكن الرَّيان من كانا  

                                   

 . ٧/١٣٩: شرح املفصل البن يعيش: لزياد بن منقذ، انظر:  وقيل،ليالبيت لزياد بن مج) ١(
 . ٧/١٣٩: ل، انظر شرح املفصليالبيت لزياد بن مج )٢(
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حبذا : وتدخل حبذا على كل املعارف والنكرات خالفًا لنعم وبئس تقول
حبذا أنت، وحبذا هند، وحبذا الرجل، وحبذا غُالمه، وحبذا راكبا زيد، زيد، و

الً زيدا لبئس وعسى فقد تقدم . وحبذا رجوهذه أحكام نعم وبئس، وحبذا، فأم
 . شرحهما ولفعل التعجب باب يأيت إن شاء اهللا فافهم ذلك
 باب األفعال المتعدية

 وعلى كم ينقسم؟ وما ؟ي متعدياما الفعل املتعدي؟ ومل سم: وفيه أربعة أسئلة
 ؟ أحكامه

 ورمبا دلَّ على ، فهو كل فعل فيه دليل على مفعول؟أما ما املتعدي: فصل
 أال ترى أن ضرب يدلُ على ،علمأضرب، وأعطى، و:  مثل،مفعولني، وثالثة

دل على يعلم أ و. ومعطي إياهى،، ومعطَضارب، ومضروب، وأعطى يدل على معٍط
ضرب زيد عمرا، وأعطى :  ومثال ذلك،م ِمن أجلهعلَ ومعلم ِبِه، وم،ممعلَ و،ممعٍل

 .  وأعلم زيد عمرا بكرا قادما،زيد عمرا درمهًا
 ومل .وأما مل سمي متعديا؟ فلتعديه إىل املفعول، وعلمه به وداللته عليه: فصل

 على املفعول فعمل به عمل  مث قوي، وإمنا جاء للفاعل كما قدمنا،ء يف األصل لهىجي
 وجيوز ، ولذلك كان املفعول فضلة يف الكالم جيوز اإلتيان به،له املتعدي فيما ليس

 .  وقد خيلو من املفعول،تركه والفاعل الزم ال بد منه، وال خيلو الفعل من فاعل
  إىل إىل اثنني، ومتعٍد إىل واحد، ومتعٍدمعتٍد: وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

 والبصر، والشم، ، السمع: أفعال احلواس اخلمس اليت هي:فاملتعدي إىل واحد. ثالثة
مسعت املنادي، وأبصرت اهلالل، : والذوق، واللمس، وما شاكلها، وذلك مثل قولك

 :  واملتعدي إىل اثنني ينقسم قسمني. وملست الثوب،وذُقت العمل، ومشمت الرحيان
ظننت، وحسبت، : ه وهي عشرة أفعالداخل على املبتدأ وخرب: أحدمها

وخلت، وعلمت، وزعمت، ووجدت، وحتققت، وتيقنت، ورأيت مبعىن علمت 
 املعىن أو تصرف منها عمل عملها، يفرت وما القى هذه األفعال يوجعلت مبعىن ص

                                   

 . ٤٩٣: البيت يف ديوانه) ١(



كشف املشكل يف النحو١٠٥ 

 اهللا عاملًا، وعلمت أخاك ظننت زيدا قائما، وحسبت عبد: مثال إعماهلا يف املفعولني
  )١() كامل: (نطلقًا، وكذلك الباقي، قال الشاعرم

إنَّ اليت زعمت فُؤادك ملَّها        جِعلَت هواك كما جعلْت هو لَها
 ألن املفعولني قبل دخول ؛وإمنا قلنا إنَّ هذا النوع داخل على املبتدأ وخربه

 ،زيد عاملٌ: ن تقول أال ترى أنه جيوز لك أ،الفعل كانا مرفوعني على االبتداء واخلرب
 ألنك لو ؛ظننت زيدا عاملًا، وال جيوز االقتصار على أحد هذين املفعولني: مث تقول

ظننت عاملًا مل تسند اخلرب إىل خمرب عنه، ولو حذفت الثاين : حذفت األول فقلت
 ،ظننت: فيجوز طرحهما مجيعا حنو.  مل يكن يف الكالم فائدة،ظننت زيدا: فقلت
 . عل قد استند إىل فاعله، وال جيوز طرح أحدمهاألن الف

 وهو كل فعل ،القسم الثاين من املُتعدي إىل اثنني غري داخل على املبتدأ وخربه
أعطيت زيدا درمهًا، وكسوت عمرا جبة، وأوليت :  حنو،ه األول غري الثاينـكان مفعول
:  من حنو، حبرف جر جيوز حذفه ورمبا جاء أحد مفعويل هذا النوع جمرورا.بكرا خريا

 ،لت لزيد الطعاملت زيدا الطعام، وِكشكرت زيدا معروفه، وشكرت لزيد معروفه، وِك
 ) بسيط:  (قال الشاعر.  وأمرته باخلري، ووزنت له زيتا، وأمرته اخلري،ووزنته زيتا

أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به    )٢(فقد تركتك ذا ماٍل وذا نشب
 واخترت الرجال عمرا، ،أستغفرت اهللا ذنيب، واستغفرته من ذنيب: ثلهوم

 واختار موسى قومه سبعني رجالً :واخترت من الرجال عمرا، قال اهللا تعاىل
 وجيوز االقتصار ، أي من قومه، وهذا النوع ال يضبط إال بالسماع]١٥٥: األعراف[

  .على أحد املفعولني، وجيوز حذفهما
أعلم، وأرى، وأخرب، وأنبئ، ونبأ، وخبر، :  ثالثة سبعة أفعالواملتعدي إىل

 أربعة معها مهزة النقل، وثالثة جاءت بتضعيف العني، وأصلها املتعدي إىل ،وحدث
 وأرى النعيم أخاك وجهك ،أعلم زيد عمرا حممدا خري الناس:  مثال إعماهلا،اثنني

                                   

 . ١/٤١١:  املرتضىمايلأ: عروة بن أذينة، انظرلالبيت منسوب ) ١(
 . ١/١٧:  الكتاب:، انظركرب الزبيدي ب إىل عمرو بن معديونسمالبيت ) ٢(
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القتصار على األول الني، وجيوز  وجيوز طرح الثالثة املفعو. وكذلك الباقي،حسنا
 ألما من باب ؛أعلم زيد عمرا، وال جيوز االقتصار على الثاين دون الثالث: حنو

فإن بنيت هذه األفعال ِلما لَم يسم . املبتدأ أو خربه، وأصلها من املتعدي إىل اثنني
 ،واحدفاعله نقصت رتبة وصار املتعدي إىل واحد الزما، واملتعدي إىل اثنني 

 ) طويل:  (واملتعدي إىل ثالثة إىل رتبتني، قال الشاعر
وخربت سوداء القلوب مريضة    )١(فأقبلت من مصٍر إليها أعودها

إىل فالواجب إعمال املتعدي .  واجب وجائز وممتنع،وأحكامه ثالثةٌ: فصل
 عمرا :ضرب زيد عمرا، وضرب عمرا زيد، ومؤخرا مثل:  مثل، مقدما،واحد فيه

ناقة اهللا، وصيغة اهللا، والتقدير احذروا ناقة اهللا وارعوها، : ضربت، وحمذوفًا مثل
 ، ولقوته على العمل حمذوفًا فصار أقوى األفعال بال بد.والزموا صيغة اهللا واتبعوها

وكذلك املُتعدي إىل اثنني ليس أحدمها اآلخر، جيب إعمال الفعل فيهما متوسطًا 
أعطيت زيدا درمهًا، وزيدا أعطيت درمهًا، وزيدا : مثال اجلميعومقدما، ومؤخرا 

أعلمت زيدا حممدا : مثل.  وكذلك املتعدي إىل ثالثة.درمهًا أعطيت، ال جيوز غريه
ا خريحممد ا أعلمتخري الناس، وزيدخري ا أعلمتا حممدا  الناس، زيدالناس، وزيد 

جب أن ظننت إذا ذكرت أحد مفعوليها وجب  ومن الوا.حممدا خري الناس أعلمت
 وجب ذكر الثالث للعلة اليت ، وكذلك إذا ذكرت مفعول أعلمت الثاين،ذكر اآلخر

 . قدمنا
: ا مثل فيجوز طرح املفعولني من مجيع األنواع وجيوز ذكرمه،وأما اجلائز

، ضربت وضربت زيدا، وظننت وظننت زيدا، وأعطيت وأعطيت زيدا درمهًا
ذكرمها غاية البيان، وتركهما غاية اإلبهام وذكر . وأعطيت زيدا، وأعطيت درمهًا

أعلمت وأعلمت زيدا :  وتقول،أحدمها وترك اآلخر توسط بني البيان واإلام
 :ومىت توسطت ظننت وأخواا بني املفعولني جاز وجهان. وأعلمت زيدا عمرا قائما

واإلعمال أجود لقرا .  عاملًا، وزيد ظننت عاملٌدا ظننتزي:  حنو، وإعماهلا،إلغاؤها

                                   

 . ٣/١٤١٤، ٢جـ شرح ديوان احلماسة: البيت للعوام بن عقبة، انظر) ١(
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 : من رتبتها اليت تعمل فيها وجوبا وهي التقدم، فإن أخرا جاز أيضا وجهان
لك ذ و،اإللغاء لبعدها من رتبتها وإلتياا بعد استبداد املبتدأ خبربه: أحدمها

 ،د هذا النوع خاصة إىل النفس وجيوز ر.زيد عاملٌ ظننت، وزيدا عاملًا ظننت: حنو
، ]٧: العلق[ أن رآه استغىن :ظننتين وحسبتين وأريتين، ووجدتين، قال تعاىل :تقول
 ) طويل: (أن رأى نفسه الستغىن، قال الشاعر: تقديره

 ِسيبلوي الرياح ني لعالرياح وجدتين     )١(كأن لِويإذا هبَّ ع
 ) طويل:   (وقال آخر

كما ر أُراعِهيبولَ مالعج ا رأيتين       )٢(اعا الدَّاعي عليعإذا ما د
 )كامل:  (وقال آخر

قد كنت أحسبين كأغنى واحٍد     )٣(سكَن املدينة عن زراعة فُول 
، ومفعويل أعلمت  ا وكما قُلنا إن أصل مفعويل الظن وأخوا.وكذلك الباقي

فيجوز أن يقع موقع الثاين من ظننت، والثالث .  االبتداء واخلرب-أعين الثاين والثالث-
 وأبوه قائم ، ويقوم، وظننت زيدا قام،من أعلمت ما جاز أن يقع خربا للمبتدأ

أعلمت زيدا قام، وأعلمت زيدا عمرا يف الدار، وجيوز :  ومثلُ،وأمامك، ويف الدار
 . ظننته زيد قائم: أن تضمر يف ظننت ضمري شأن، وقصة فتقول

 والم ، وكلم االستفهام، فمىت وقع بعد ظننت وأخواا إن وأنَّ،وأما املمتنع
 مثال ، كفتها عن العمل فلم جيز أن تعمل شيئًا، وإنْ مبعىن ما،االبتداء، وما النفي

ت أن زيدا لقائم، وظننت أنَّ زيدا قائم، وعلمت أزيد يقوم أم عمرو، نأظن: اجلميع
 وظننت ما بكر ،ا أضفت إىل االستفهام، وحسبت لزيد قائموعلمت أبو من أنت إذ

 إال قائمنْإمنطلق، وِخلت ومن املمتنع أضداد األحكام الواجبة كإلغاء ضربت . زيد 
وأعطيت وأعلمت وأخوان، واالقتصار على أحد كل مفعولني أصلهما االبتداء 

، ومفعول أعلمت  وال جيوز أن يقع موقع مفعول ضربت، ومفعول أعطيت.واخلرب
                                   

 . ٦٢:  ديوانه:نون ليلى، انظر البيت) ١(
 . ٢/١٠٧٣:  احلماسة: انظر،البيت المرأة ترثي أباها) ٢(
 .  مشوس: يقالُ هلا،يب حمجن، قاله يف امرأة يهواها من األنصارألالبيت ) ٣(
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 ألا مفعوالت صرحية، وكذلك ال جيوز أن يقع مفعوالً ؛األول إال االسم الصريح
 . أوالً لظننت وأخواا، وثانيا ألعلمت وأخواا إال اسم جيوز أن يبتدأ به

املصدر والظرفان، واحلال : وكل فعل متعد أو الزم ال بد أن يتعدى إىل مخسة وهي  
 فدلَّ على املصدر ،وإمنا تعدى إىل هذه اخلمسة لداللته عليهاواملفعول من أجله، 

 وعلى ، وعلى املكان باستقراره، وعلى احلال يئته، وعلى الزمان بصيغته،بلفظه
 وهيئة ، وعلى صفة، ومكان،املفعول من أجله بعلته ألنه ال يفعل فعل إال يف زمان

رفوعات أوجب الترتيب أن نذكر ما فرغنا من ذكر امل واعلم أنا لَ،لعلة فافهم ذلك
فذكرنا الفعل متعديا، والزما توصالً . بعدها املنصوبات، والناصب هلا هي األفعال

بذكر العامل إىل شرح املعمول، وعلى هذا جيب أن يتبع الفعل ما يعمل عمله كاسم 
 . الفاعل، واملفعول، والصفة املشبهة ما واملصدر ألن ذلك كله يتناول املفعول به

 باب عمل اسم الفاعل واسم المفعول
 ؟ما عملها؟ وِلم عمال؟ وما أحكامهما يف العمل: وفيه ثالثة أسئلة

فكل اسم فاعل .  فالرفع يف الفاعل، والنصب يف املفعول؟أما ما عملهما: فصل
وكذلك .  وإن متعديا فمتعد،مبعىن احلال واالستقبال يعمل عمل فعله إن الزما فالزم

 . وال يعمل إال عمل فعل مل يسم فاعله،فعول إال أنه ال يكون من الالزماسم امل
 فمتعد إىل واحد، ،لفعل الذي اشتق من مصدرهاويتعدى بإن إىل ما يتعدى إليه 

ومتعد إىل اثنني جيوز االقتصار على أحدمها أو ال جيوز، ومتعد إىل ثالثة، ومتعد 
 ،هذا القائم أبوه: ه مثال ذلك كله وحبرف جر ال جيوز حذف،حبرف جر جيوز حذفه

هذا : وتقول.  مرفوع بالقائم ارتفاع الفاعل: وأبوه، خربه: والقائم، مبتدأ:هذا
 عمرا درمهًا، واملعلم بكرا حممدا أخري طي واملع،الضارب أبوه أخاه، والظان زيدا عاملًا
 . السم الفاعل كل ذلك معول، واملار خبالد،الناس، والشاكر عمرا، والشاكر لعمرو

 ويعطي بكرا ،هذا يقوم أبوه، ويضرب أبوه أخاه، وهذا يظن زيدا عاملًا: كما تقول
 فما .درمهًا، ويعلم بكرا هذا خري الناس، ويشكر عمرا، ويشكر لعمرو، ومير خبالد

 وما ، فهو مبنـزلة فعل فارغ،هذا الضارب أبوه أخاه:  مثل قولك،كان فاعله بارزا
 وما ، فهو مبنـزلة فعل فارغ،هذا الضارب أبوه أخاه:  مثل قولك،ارزاكان فاعله ب

ما فهو مبنـزلة فعل مشغول قد هذا الظان زيدا عاِل:  مثل قولك،كان فاعله مستترا
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 وكذلك القول يف اسم املفعول إال أنه ال يعمل إال عمل فعل مل يسم ،أضمر فاعله
ما، واملُعطي أخوه وهذا املظنون عمه عاِلهذا املضروب أبوه، : فاعله فمثال إعماله

 كما ، واملمرور به، واملشكور له،درمهًا، واملُعلم غُالمه عمرا خارجا، واملشكور
 ويعلم غُالم عمرا ،هذا يضرب أبوه، ويظن عمه عاملًا، ويعطي أخوه درمهًا: تقول
 .  ويشكر، ويشكر له، ويمر به،خارجا

 وأصلُ األمساء أا ، واسم املفعول ومها امسان،م الفاعلوأما مل عمل اس: فصل
 وشااه من حيث ، وإمنا عمال ألجل مشاتهما الفعل املضارع؟معمولة فيها ال عاملة

 وأيضا من تلك ، فقد أشبه ذلك الشيء،مشاهما ألن كل شيء أشبه شيئًا من جهة
 ، البناء ملضارعته اسم الفاعل أال ترى أن الفعل املضارع استحق اإلعراب وأصله،اجلهة

كذلك اسم املفعول استحق العمل ملضارعته الفعل، ومتعدي إىل ما يتعدى إليه الفعل 
 وظرف مكان، وحال، ومفعول من أجله، ،من مفعول به كما مثلنا، وظرف زمان

هذا الضارب عمرا ضربا يوم اجلمعة :  واستثناء معه، مثال ذلك، ومتييز،ومفعول معه
هذا املتصبب بدنه عرقًا، :  وتقول يف التمييز،قائما إكراما خلالد، والقوم إال أباهأمامك 

واملتفقّى شحما وما أشبه ذلك، وكذلك اسم املفعول ومجيع ما ذكرنا يف املذكر ففي 
 أو ظانة حممدا قائما، ومتعلمة عمرا حممدا ،هذه امرأة ضاربة زيدا: املؤنث مثله من حنو

 . واملارة بزيد، وهي الشاكرة زيدا، ولزيد،خري الناس
 فكما يعمل ، وقد يعمل اسم الفاعل على غري الصيغة اليت أشبه عليها اتساعا

 :   قال الشاعر يف مفعال،الععل وفَفاعل وهو األصل يعمل مفعال، وفعول، وفَ
ضربت أبا العيناء يف أم رأسِه       وما زلت مقتاالً كباش الكتائِب 

 ) طويل:  (وقال آخر يف فعول
 اقرا فإنَّك عوا زاددمِسماهنا  )١(فإن ع وقبنصِل السيِف س ضروب

 ) كامل: (وقال آخر يف فعل
حذر أمورا ال تضري وآمن          )١(ما ليس منجيه من األقداِر 

                                   

 . ٦/٧٠:  شرح املفصل:انظر) ١(



 ١١٠  كشف املشكل يف النحو

 :  فنصب أمورا حبذٍر، وقال طرفة يف فعال
لكسلطَبَّاخ ساعات الكَرى زاد ا رب ابن عم لسليمى مشمعل    

ويروى بنصب زاد مفعوالً لطباخ، وخربه بإضافة طباخ إليه، وساعات الكرى 
فإن كان ذلك فهي إضافة ختفيف، وموضعه . فصل بني املُضاف واملضاف إليه

 .  فافهم ذلك،النصب
 . وأحكامه يف العمل ثالثة أنواع واجب وجائز وممتنع: فصل
: جب فإن اسم الفاعل واملفعول إذا كانا مبعىن احلال واالستقبال مثلأما الوا

 عمال عمل فعليهما ، وضارب زيدا الساعة، ومظنون عاملًا،هذا مكرم زيدا غدا
له وجب إبراز الضمري الذي   فإن جريا على غري من مها.وجوبا، ومل جيز إلغاؤمها

 : وهند، مبتدأ:فزيد. د ضارا هوزيد هن:  وذلك حنو قولك،فيهما خالفًا للفعل
 ويف ضارا ضمري يعود على زيد ، خرب زيد: خرب هند، واجلملة:مبتدأ ثان، وضارا

 ، ألنه لزيد وقد جرى على هند، وليس كذلك الفعل؛يربط اجلُملة ال جيوز استتاره
 . زيد هند يضربها وال يربز الضمري يف الفعل: بل جيوز أن تقول
هذا ضارب : ائز فإنه جيوز تأخري معمول اسم الفاعل وتقدميه مثلوأما اجل

ا ضاربا، وهذا زيدوكذلك اسم املفعولزيد ،ا هذا ضاربوإذا تعدى إىل . ، وزيد
 زيٍد غدا، وإن تعدى إىل اثنني جاز هذا ضارب: واحد جاز إضافته إليه ختفيفًا مثل

 ) طويل:  (ل الثاين، كما قال بعضهم ونصب به املفعو،إضافته إىل أحدمها ختفيفًا
أبوك حباب سارق الربد ضيفَه     )٢(وجدي يا حجاج فارس شمرا

 فإن اسم الفاعل ال يعملُ عمالً وهو حمذوف خالفًا للفعل، وال :وأما املمتنع
هذا ضارب زيٍد :  مثل، بل يكون مضافًا كسائر األمساء،يعمل إذا كان مبعىن املُضي

ضارب زيدا أمس، مل جيز إال على مذهب الكسائي، وهو غري : لتأمس، ولو قُ

                                   

 . ١٠٥:  اجلمل للزجاجي: انظر،البيت أليب حيىي الالحقي) ١(
 . ١١٣: ديوانه ، انظرميل بثينةجلالبيت ) ٢(
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 ألن اسم الفاعل إمنا عمل ملضارعة املستقبل، وليس بينه وبني املاضي ،مستقيم
 فكما منع املاضي اإلعراب لعدم املضارعة، فكذلك يمنع اسم الفاعل مبعىن ،مضارعة

الليل سكنا والشمس وجعل :املضي، وقد احتج الكسائي بقول اهللا سبحانه
، وزعم أن الليل يف موضع نصب جباعل، وجاعلٌ مبعىن ]٩٦: األنعام[ والقمر حسبانا

املضي، وقد عطف عليه الشمس والقمر منصوبني، وليس األمر كذلك عند سائر 
 .وجعل الشمس والقمر: النحويني، بل نصب الشمس والقمر بفعل حمذوف تقديره

 :ه تعاىلـوقد احتج بقول. ل حمذوفًا كما يعمل ظاهرا وقد بينا أنَّ الفعل يعم
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ]لماء أنه ليس مباض وإمنا ]١٨: الكهفوتأوله الع ،

: هـ وهو ختريج صحيح ألن الواو يف قول،هو حكاية حلال الكلب عند وقوع األمر
وكلبهم باسطقلبهم ذات اليمني، وذات :  والتقدير، واو حالالشمال يف حال ن

 وزعموا أن معىن القصة الدوام، والدائم هو فعلُ احلال، واسم .بسط كلبهم ذراعيه
 ومن .الفاعل مبعىن احلال عامل، وحجته يف هذا املوضع أقوى منها يف اآلية األوىل

 واعتماده يكون على أحد أربعة ،املمتنع أن اسم الفاعل ال يعمل أو يعتمد على غريه
مررت برجل ضارب :  مثل،بتدأ، هذا ضارب زيدا، واملوصوف امل:، مثلأشياء

أضارب : واالستفهام مثل. مررت بزيد ضاربا عمرا:  مثل،عمرا، وصاحب احلال
أخوك عمرا؟ وقد قدمنا أنه ال جيوز استتار ضمري الفاعل فيه إذا جرى خربا لغري من 

 ونقُصان اسم الفاعل أربعة .بههو له كالفعل؛ ألنه مشبه، واملشبه أضعف من املشبه 
أنه ال يعمل مبعىن املضي، وال يعمل : أشياء، قد ذكرناها متفرقة يف األحكام وهي

وهو حمذوف، وال يعمل أو يعتمد، وال يستتر فيه الضمري إذا جرى على غري من هو 
 .  واهلداية إن شاء اهللا تعاىلن فافهم ذلك، وباهللا التوفيق وهو ويل العو،هـل
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  عمل الصِّفة المشبهة باسم الفاعلباب
 ؟ما عملها؟ وِلم عملت؟ وما أحكامها: وفيه ثالثة أسئلة

:  مثل، كالرفع والنصب واجلر، فمرفوعها مشبه بالفاعل؟أما ما عملُها: فصل
ن وجهه، ومنصوا مشبه باملفعول إذا سح:  كأنك قلت،مررت برجل حسن وجهه

. حسن اهللا والوجه منه:  حسن الوجه كأنك قُلتمررت برجل:  مثل،كان معرفة
 وجها، وإن شئت نصبته على  حسٍنمررت برجٍل: يزا مثليوإن كان نكرة كان مت

 أو تشبيه باملضاف ،التشبيه أيضا باملفعول، وجمرورها مضاف إليه إضافة غري حمضة
منا قُلنا إن  وبالرجل احلسن الوجه، وإ، الوجِه حسِنمررت برجٍل:  وذلك مثل،إليه

إن منصوا مشبه باملفعول :  وقُلنا،مرفوعها مشبه بالفاعل ألنه ليس معه فعلٌ صريح
 ، أن الرجل هو احلسن: فاملعىن، برجل حسن الوجِه:ألنه يف املعىن فاعل، وإذا قُلت
جمرور ما مشبه باملضاف إليه؛ ألن إضافته :  وقلنا.والوجه بعضه موصوف احلسن

 ،صال، ولذلك كنت تضيف يف هذا الباب ما فيه األلف والالميقدر فيها االنف
 وإمنا جاز ذلك ألا ال ،يا لرجل حسن الوجه، وذلك ممتنع يف غري الباب: فتقول

مررت برجل حسن الوجه، فلو كان حسن معرفة مل جيز : تعرف املضاف يف مثل
سن الوجه  مررت باحل: فلما كانت ال يعرف املضاف جاز،صفة لرجل وهو نكرة

 مررت بالغالم الرجل، وعلتهم يف ، مررت بغالم الرجل:خالفًا للعربية إذ ال جيوز يف
 ألن ال جيمعوا على الكلمة تعريفني ،ذلك أم مل جيمعوا بني األلف والالم، واإلضافة

 . من شيئني خمتلفني، وقياس احلسن
شديد القوة والعنيف  والطالق املرأة، والد،يا لرجل الغارة العب: والوجه قولك

 والصادق األخ، وما أشبه ذلك وإمنا مثلت لك ،اليد والعابد االبن، والصائم األب
 . ذا كله لينفتح لك باب القياس

 فلمشاتها اسم الفاعل، وأشبهته من قبل جواز ؟وأما ِلم عِملَت: فصل
 تقول ،فة ملا قبله ومن حيث كان الكل جيري ص،التذكري والتأنيث، والتثنية، واجلمع

بالضارب :  كما تقول،مررت باحلسن الوجه، واحلسنة الوجه: يف التذكري، والتأنيث
مررت بالرجلني الكرميني أبومها، والرجال : والضاربة، وتقول يف التثنية واجلمع

 برجل : وتقول يف إجرائها صفة، ما تقول بالضاربني والضاربني،الكرام آباؤهم
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 :  إال أا تنقص عنه أربعة أشياء؛برجل ضارب عمرا: ل كما تقو،حسن وجهه
وهي أا ال تعمل إال يف السبب دون األجنيب فيجوز حسن الوجه، وال : األول

 . جيوز برجل حسٍن عمرو
 . وجها مررت برجل حسٍن: أنه ال يتقدم معموهلا عليها مثل: والثاين
 . أنه ال يفصل بينها وبني معموهلا بشيء: والثالث
أا ال تعمل إال مبعىن احلال دون االستقبال، وكل ذلك جائز يف :  والرابع

ن الصفة إوقد قيل . اسم الفاعل، وذكرنا هذه املسألة وهي من األحكام الكثرية
 ألا بوزن حسن وشديد ؛املشبهة باسم الفاعل عملت حبسب االشتقاق من الفعل

 وهذا ، وعف فهو عفيف،حسن فهو حسن، وشد فهو شديد: وعفيف، وأنت تقول
 باملشبه ال يشارك يف كل احلكم، ،ه واملشبهبقولٌ حسن ألن اسم الفاعل إمنا عمل لش

وال بعضه أال ترى أن مستقبل الفعل إمنا أعرب ألنه شابه االسم فلما أشبهه املاضي بين 
 . أوىلفعمل الصفة من جهة االشتقاق . على احلركة حبق الشبه، وال حظ له يف اإلعراب

 .واجب، وجائز، وممتنع: وأحكام الصفة كثرية تنقسم ثالثة أقسام: فصل
 ، فيه ضمري يعود عليها متأخرا عنها: أي،أن يكون معمول الصفة سببا هلا: فالواجب

 .  أو تقديرا، فمىت كانت كذلك عملت يف املفعول لفظًا،وأن تكون هي مبعىن احلال
الرفع، : نكرة ليس معها ألف والم ثالثة أوجهفمىت كانت الصفة : وأما اجلائز

، وحسِن هِ الوجنٍُ، وحسِه الوجنَِمررت برجل حس: والنصب، واجلر، مثال ذلك
ا، حنو:  فإن كان الثاين معرفًا باإلضافة جاز فيه وجهان.الوجهأحدمها الرفع إمجاع :

:  وهو،حابه ومل جيزه غري سيبويه وأص،اجلر خبالف: برجٍل حسن وجهِه، والثاين
 ) طويل: (مررت برجٍل حسِن وجهيه، واحتجوا ملذهبهم بقول الشاعر

 اـحبقـل الرخامى قد عفَا ِطلالمه 
 )١(كميت األعايل جوتنا مصطالمهـا 

أِمن دمنتني عرَّج الركب ِفيهما   
 امت علَى ربعيهما جازتا صفًاـأق    

 وتعريف ، مسائل يف تنكري الصفةفهذه مخسة. "جوتنا مصطالمها"وجه احلجة يف 
 ،اجلر باإلضافة:  فإن كانتا نكرتني جاز فيه وجهان،معموهلا باأللف والالم واإلضافة

 .  وجهاٍن، وحِس وجٍهمررت برجل حسِن: والنصب على التمييز أو التشبيه باملفعول ومثلها
                                   

 . ٣٠٧:  ومها يف ديوانه،البيتان للشماخ) ١(
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رفة ومىت عرفت الصفة باأللف والالم جاز فيما بعدها مخسة أوجه إن كان مع
وثالثة فيما فيه األلف . بالرجل احلسن وجهه:  مثاله، املضاف وهو الرفعيفواحد 

والوجه ،وإن كان نكرة مع تعريف الصفة جاز فيه . وهي باحلسن الوجِه، والوجه
 فهذه اثنتا عشرة مسألة ،بالرجل احلسن وجها: وجه واحد، وهو النصب متييزا مثل

ه، وجِهِه، ه، وج والوجه، والوجهِ الوجهِن حسبرجل: كُلها جائزة وهذا نظمها
وروى . احلسِن الوجِه، والوجه، والوجه ووجهه ووجهاو ،وحسِن وجِه، ووجها

بالرجِل احلسِن وجه، وبرجٍل حسٍن وجه بالرفع فيهما : الفارسي أربع مسائل وهي
 املعرفة، وبالرجل على البدل فيهما مجيعا من املضمر الذي يف حسٍن بدل النكرة من

احلسن وجهه بالنصب، وبرجٍل حسٍن وجهه بالنصب أيضا على التشبيه باملفعول، 
 يقوي -أعين احملققني-وهذه املسائل كُلها ضعيفة إال مسألة سيبويه فأكثر النحويني 

مجع الكل أنه ال جيوز باحلسن وجِهِه أ و،فيجيزوا ويرفعون. االحتجاج عليها
 ال يضاف صريح املعرفة إىل ه ألن،، وال جيوز باحلسن وجٍه باإلضافة أيضاباإلضافة

 . صريح النكرة
 ا املمتنع فإنَّ الصفة املشبهة ال تعملُ أو تعتمد، وال تعمل حمذوفة وال يتقدموأم
معموهلا عليها، وال تعمل يف أجنيب ال ضمري معه، وال جيوز بالرجل احلسن وجٍه، وال 

 وال ، وحسٍن وجه بالرفع، كما قدمنا إمجاعا، وال جيوز باحلسن وجهباحلسن وجهه،
باحلسِن وجهه وحسٍن وجهفإن جاءت الصفة على .  بالنصب على حسب اِخلالفه

خري من كذا وشر من :  أو يف تقديره حنو،أفضل من زيد وأكرم: وزن أفعل حنو
اسم الفاعل ونقصت عنه،  بطلت املشاة بينها وبني ، ألن أصله أخري وأشرر،كذا

أا ال ترفع إال املضمر دون الظاهر غالبا يف مثل : وعن الصفة املشبهة ثالثة أوجه
 تنصب أبا وعمالً بأكرم على التمييز، ، وأفضل عمالً،زيد أكرم منك أبا: قولك

 . وتضمر يف أكرم وأفضل وحنومها فاعالً ال يربز أبدا
الزيدون : ىن، وال تجمع بل تكون مفردة مثل قولكأا ال تثَ: والوجه الثاين
 . أكرم ِمن عمرو

هند أكرم من زيٍد، وال جيوز : أنها تذكر، وال تؤنث تقول: والوجه الثالث
أكرمه، وكل ذلك جائز يف الصفة واسم الفاعل وإمنا امتنع منه التأنيث، والتثنية، 

ر فكأنه قد تضمنها، وكل واحد ن أفعل وبابه مؤٍد معىن فعل، ومصدواجلمع؛ أل
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عمرو أكرم :  أنك إذا قلت،منهما ال يثىن وال يجمع، والفعل ال يؤنث وتفسري ذلك
 فيزيد فعل، وكرمه مصدر وقد أدى ، عمرو ويزيد كرمه عليك:منك كان املعىن

 .  وهذا لطيف فافهمه،معنامها مجيعا فلزمه حكمهما
را ألن أفعل ال يقع إال خربا أو صفة أو حاالً، أو إن فاعله ال يكون ظاه: وقلنا

 فال يكون لَها ،صلة، ويف كل واحد منها ضمري عائد على ما قبله هو الفاعل
 وأيضا فإن التمييز قد فسره وال جيتمع التفسري واملفسر كما . ظاهر ومضمر:فاعالن

 ،مل لبعد رتبتهاال يسقطان معا، وإذا نقصت هذا النقصان كله كانت أضعف العوا
 فهي ، واسم الفاعل مشبه بالفعل، والصفة مشبهة باسم الفاعل،ألا مشبهة بالصفة

 . هذا قولُ اجلمهور،يف الرتبة الثالثة
 وتضمن الضمري كما ، ونيابتها عن الفعل،واألقرب عندي أا عملت الشتقاقها

الطريق، والظرف يف إياك :  مثل،عليك زيدا، واملضمر:  مثل،عمل احلرف يف اإلغراء
  .زيد عندك واقفًا، كل ذلك حبق النيابة فكلها ال ترفع ظاهرا:  مثل،احلال

ال ترفع أفعل الظاهر غالبا احترازا من مسألتني سمعت إحدامها عن : وقُلنا
ما ِمن أيام أحب إىل اهللا فيها الصوم منه يف عشر ذي ((:  وهيرسول اهللا 

))احلُجة
ما رأيت رجالً أحسن يف عينه : ت عن العرب وهي واألخرى جاء،)١(

، وجرى أحسن الصوم ورفع به ، صفة لأليامأحبالكحل منه يف عني زيد، فجرى 
 وقد ذكر طاهر بن أمحد . وهذا شيء خارج عن األصل،صفة لرجل ورفع به الكحل

عن بعضهم أنك لو رفعت الصوم والكحل، وجعلته مبتدأ وخربا جاز ذلك وكان 
 وما من أيام أحب إىل اهللا فيها ،ما رأيت رجالً أحسن يف عينه الكحلَ: قلت ف،حسنا

الصوم، ترفع أحسن وأحب خربين مقدمني، وهذا أيضا موضع إشكال ألن منه بعد 
الصوم، ومنه بعد الكُحل معمولتان ألحسن وأحب، وقد فصل بالصوم، والكُحل، 

 فما عملت الفصل بني الصفة وبني ما وعاملهما معنوي وهو االبتداء وال جيوز عند أحد
 خربه، وإىل اهللا فيها منه من : مبتدأ، وأحب:عملت فيه البتة فافهم ذلك؛ ألن الصوم

 .  وقد فصل بني أحب، وبني منه بالصوم، وليس من معموله،صلة أحب

                                   

ه فيها من ـما من أيام أحبَّ إىل اهللا أن يتعبد ل((: ، وفيه٥١ : والترمذياحلديث رواه) ١(
 .))عشر ذي احلجة
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 باب المفعول المطلق
 وما ما املفعول املطلق؟ وِلم جيء به؟ وعلى كم ينقسم؟: وفيه أربعة أسئلة

 ؟أحكامه
:  فهو املصدر من كل فعل متعد أو الزم حنو؟أما ما املفعول املطلق: فصل

مطلق ألن العبارة تنطلق عليه بغري :  وقيل له.ضرب ضربا، وظرف ظرفًا، ومر مرورا
واسطة خالفًا لغريه من املفعول به، واملفعول من أجله واملفعول معه، والظرفني فإن 

من فعل هذا الفعل :  مثال اجلميع قولك، معهن ال تنطلق إال بواسطةالعبارة عن الفعل
 واملصدر اسم .ذا املفعول ألجل فُالن مع محمد يف هذا الوقت، ويف هذا املوضع

 بل هو الفعل احلقيقي ألن ،الفعل، والفعل مشتق منه يف قول البصريني وهو الصحيح
هذا القول الفعل على وجهني  فعلى ،القيام فعل القائم، والضرب فعل الضارب

 . صناعي، وصياغي
 ولكونه صنعه ، ألنه صنعه الصانع، وفعله وأحداثه؛هو املصدر: فالصناعي
 . سمي صناعيا

قام يقوم، وقعد يقعد، :  مثل،هو الذي يعرب به عن األحداث: والصياغي
 . ومسي صياغيا ألنه ِصيغَ صيغا خمتلفة ليدل اختالفه على اختالف األزمنة

 أو عددا ِلمراته، أو ،تأكيدا للفعل:  فألحد ثالثة أشياء؟أما ِلم ِجيء به: فصل
ضربت ضربةً :  ومثال الثاين،قُمت قياما، وضربت ضربا:  مثال األول،بيانا لنوعه

 فما .ضربت ضربا شديدا، وسرت سريا سهالً: وضربتني، وضربات، ومثال الثالث
زيد ضرب :  بل تقول،ل أو بيانا للنوع مل جيز تثنيته، وال مجعهجاء تأكيدا للفع

وإمنا امتنع ذلك ألن . ضربا، والزيدن ضربا ضربا، والزيدون ضربوا ضربا شديدا
 واحلدث فعل يف احلقيقة ،حدثٌ التثنية واجلمع من خواص األمساء الصرحية واملصدر

،  املصدر امسا لألشياء املُختلفة إال أن يوضع،فال يشارك االسم يف أخص عالماته
احلُلوم، وفيتعزى عن أن يكون عامالً يف غريه فحينئذ جيوز تثنيته ومجعه، كالعلوم 
ِمعا للمرات ثُين وجقول، واألشغال واألعمال، ومىت جاء املصدر عددألنه قد ،والع 

ضربات مثل مثرة ازداد متكنا يف االمسية ملضارعته ألمساء األجناس أال ترى أن ضربةً و
 هذا بعد هذا ودواليك، ولبيك :هذا ذيك أي: ومثرات، ومن هذا النوع قوهلم
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 :  وسعديك وحنانيك، قال طرفة
حنانيك بعض الشر أهونُ من بعِض أبا منذر أفنيت فاشتبق بعضنا     

مصدر صدر من : وأما على كم ينقسم؟ فهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل
ومصدر صدر من املعىن دون اللفظ . ضرب ضربا، وقام قياما: ىن مثلاللفظ واملع

سينينه بغضا، وأبغضته كراهةً ألن يف الشتاءة معىن البغض ويف البغض معىن : مثل
 )بسيط: (الكراهة، ومن قول الشاعر

إذا انتدى واحتىب بالسيف دانَ له       غَلب الرقاِب خضوع اجلرب للطّاِلي
ا مبعىن واحد، ورمبا جاء شيء من هذا القسم مهأصدر خضوعا من دانَ ألنف

، والعنقى ى واشتمل الصمي، ومشي القهقر،قعد القرفصي: باأللف والالم مثل
 . والرتكى واملرطَى

ويلَ زيٍد، وويح زيٍد، :  وذلك مثل قوهلم؛ومصدر مل يصدر من لفظ وال معىن
: وقد قيل. وئل يوئل:  أفعاهلا؛ العتالهلا حبرفني من حنوووحيه وويسه مل يستعمل معها

 صادق زيد : تقديره؛إن ويل وحنوه مفعول به، وليس مبصدر بل ينتصب بفعل مقدر
 . ويالً والقاه أو ألفاه

 .  واجب، وجائز، وممتنع:وأما أحكامه فمختلفة: فصل
 ،را كان منصوبا بهأنَّ املصدر مىت كان الفعل معه مذكورا أو مصد: فالواجب

   :اضرب ضربا عمرا، قال اهللا تعاىل: ، ويا زيد ضربا عمرا، أيضرباضربت : مثل
الرقاِب فضرب ]ما يكون ذكر ]٤: حممدبقاب ورالر وهم ضرباضرب معناه 

 :  من ذكر الفعل دون املصدر قال كثري،املصدر دون الفعل
فعفوا أمري املؤمنني وحسبه           )١(يكتب فما حتتسب ِمن صاٍحل لك

سرت أسهلَ سٍري، وقمت أحسن : وما أضيف إىل املصدر انتصب انتصابه مثل
 ومل يكن معموالً للفعل ،قيام، وصمت أحسن صوم، ومىت نِقلَ املصدر من هذا احلال

  :الدال عليه استفاد حكمني واجبني

                                   

 . ٤/١٧٥٨: البيت يف شرح احلماسة للمرزوقي )١(
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أعجبين قيام زيٍد، وكرهت قيام : مثلأنه جيري بتصاريف اإلعراب : أحدمها
 . زيٍد، وعجبت من قيام زيٍد

أنه يعمل عمل الفعل الذي اشتق منه إن الزما فالزم، وإن متعديا : والثاين
 ،فمتعٍد إىل واحد، وإىل اثنني جيوز االقتصار على أحدمها أو ال جيوز، وإىل ثالثة

يعجبين قيام زيٍد، :  ذلك كله مثال،وحبرف جر جيوز حذفه، أو ال جيوز حذفه
يعجبين الضرب زيد عمرا، واإلعطاء زيد عمرا درمهًا، : ومثله. أن قام زيد: تقديره

عالم زيد عمرا إل وا،واإلعطاء عمرا واإلعطاء زيد درمهًا، والظن زيد بكرا عاملًا
  .حممدا خري الناس، وشكر زيٍد عمرا ولعمرٍو، ومرور زيٍد بعمرٍو

وأما اجلائز فإنه جيوز لك أن تستعمل املصدر إذا كان على هذه الصفة على ثالثة 
 :  فمىت كان معه ألف والم كما قال الشاعر. ومضافًا، ومنونا،أوجه باأللف والالم

لقد عِلمت أولَى املُِغرية أنني     )١(لَحقت فلم أنكلْ عن الضَّرب مسمعا
 :  أو منونا كما قال حسان. وجيوز أن يكون منصوبا بلحقت،بالضربفنصب مسمعا 

فلوال رجاء النصر منك ورهبةٌ    عقابك قد صاروا لنا كاملوارِد 
: ونصبت به املفعول حنو قولك فنصب عقابك برهبة رفعت به الفاعل،

 للعلم به  ورمبا حيذف الفاعل.الضرب زيد عمرا يعجبين، وضرب زيد عمرا يعجبين
 ]١٥، ١٤: البلد[ أو إطعام يف يوٍم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة: كما قال سبحانه

أو إطعام إنسان يتيما، ومىت كان املصدر مضافًا فأعمل يف أحدمها لفظًا، ويف : تقديره
عجبت من : اآلخر تقديرا، وكُنت خمريا يف إضافته إىل الفاعل ونصب املفعول مثل

عجبت من ضرب عمرٍو : مرا، وتضيفه إىل املفعول، وترفع الفاعل مثلضرب زيٍد ع
ا من نعت. زيدرور باإلضافة تابعأو عطف، أو تأكيٍدٍ،فإن اتبعت ا ، أو بدٍل كُنت 

 عجبت من ضرب زيٍد الظريِف:  مثل قولك،خمريا إن شئت اتبعته على لفظه جمرورا
 ،بعته على املعىن مرفوعا إن كان فاعالً، وإن شئت ات وخالٍده أخيك وعمرٍونفِس

ه أخوك وعمرو  نفس الظريِفعجبت من ضرِب زيدٍٍ:  مثاهلما،ومنصوبا إن كان مفعوالً

                                   

 . ١/٩٩:  الكتاب:انظرالبيت للمرار األسدي، ) ١(
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من ضرِب عمرو الظريف نفس ا، وعجبتوخالدا خالدوجيوز تذكري ،ه أخاك وزيد 
 ) وافر:  ()١(ن جعفر، قال مالك ب]١٤: األنبياء[ يا وليتا :الويل، وتأنيثه ويف القرآن

 ك ويلةٌ وعليك أخرى          فال شاةٌ لديك وال بعريألم
 ) طويل:  ()٢(وال كذلك ويح وويس، بل يكون مذكره قال أبو الطمحان

وقيل غٍد يا ويح نفسي من غٍد    إذا راح أصحايب ولست برائِح
 : ومثله

 ِبها كبدا ليست بذات قُـروٍح 
 )٣( يشري دٍو بصحيحومن ذا الذي 

ويل كبد مقروحةٌ مــن يبيعين      
أىب الناس ويب الناس ال يشروهنا    

وأما املمتنع فهو أنَّ املصدر ال يعمل عمالً وهو حمذوف، وال يفصل بينه وبني 
وهذا وجه نقصانه عن . معموله بشيء، وال يتقدم معموله عليه، وال يتضمن الضمري

 وذلك ، إعماله حمذوفًا ضرب زيٍد عمرا يعجبين، وخالٍد بكرا مل جيزالفعل فلو قُلت يف
 ضرب زيٍد معجب يل عمرا مل جيز ذلك، فلو قُلت يف التقدمي عمرا :لو قُلت يف الفصل

 على أن جتعل فاعل الضرب ،الضرب عمرا: ضرب زيٍد يعجبين مل جيز أيضا، ولو قلت
وجعلت املصدر من فعل مل يسم فاعله، وكان املعىن مضمرا مل جيز فإن رفعت عمرا، 

وكل ذلك جائز يف . الضرب عمرو يعجبين، وضرب عمرو يعجبين: معلوما جاز حنو
 وعمرا ، وضرب زيد فعجبت عمرا،ضرب زيد عمرا وخالد وبكرا: الفعل من حنو

 . ضرب زيد، وزيد ضرب عمرا فتضمن الفاعل يف ضرب فافهم ذلك
 وليس له قوة ،وامتنع أن يعمل عمالً وهو حمذوف ألنه من صريح األمساء

الفعل ومل يفصل بينه وبني معموله ألنه من صلته والصلة بعض املوصول، ومل يتقدم 
 ومل ،هـري أن ال يتصرف يف معمولحنه غري متصرف يف نفسه فأمعموله عليه؛ أل

الفاعل ال بل االشتغال، وإمنا تضمن الضمري اسم . يتضمن الضمري ألنه جامد
وتضمنه احلروف والظروف، واألخبار، والصفات، واألحوال ألجل النيابة عن 

                                   

 .الك بن الصمصامةمل البيت) ١(
 وهو من ،اعرا صعلوكًاحنظلة بن الشرقي أحد بين القني بن جشر، كان ش: أبو الطمحان) ٢(

 . ٥٥٨: املخضرمني أدرك اجلاهلية واإلسالم، والبيت يف احلماسة إىل ابن الطمحان
 .٩٥: البيتان يف ديوان قيس بن امللوح بن مزاحم) ٣(
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 .  والنائب يف حكم املنوب عنه فافهم ذلك،الفعل
 باب المفعول من أجله

ما املفعول من أجله؟ وكم شرائطه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما : وفيه أربعة أسئلة
 ؟ أحكامه

 ، وعذرا للفاعل، فهو كل اسم ذُِكر علةً للفعل؟من أجلهأما ما املفعول : فصل
 .  وجئتك لزيٍد، ولنصحك يل،مثل ِجئتك نصحا لك

أن يكون : أن يكون مصدرا يف الغالب، الثاين: وشرائطه ست وهي: فصل
أن يكون مقدرا : أن يكون معه فعل قد حذف مصدره، الرابع: فعله حمذوفًا، الثالث

أن يكون علة للفعل كما قدمنا، : اخلامس. أو تكون معه ظاهرةبالم الغرض، 
 فعلت إذا تأملت قول م ِل: قال.أن يكون عذرا للفاعل وجوابا لقائل: السادس
 وجدته قد مجع ، للخري أو ابتغاًء،جئتك طمعا يف برك، وخوفًا من السلطان: القائل

 وقد جيء معه بفعل ،عاألنه مصدر قد حذف فعله، وهو طمعت طم. الستالشرائط 
قد حذف مصدره، وهو جئتك طمعا وكان مصدره جميئًا، وهو مقدر بالم ألن املعىن 

، وسببه، وعذر ايء علة -أعىن الطمع-جل الطمع، مث هو أيضا جئتك للطمع أو أل
احترازا من مفعول ليس مبصدر وهو جئتك :  وقلنا يف الغالب.الفاعل وجواب السائل

 . ]٩: اإلنسان[ إمنا نطعمكم لوجه اهللا : قال اهللا تعاىل،ع، وما أشبهلزيد وللمتا
مصدر صريح :  فهو ينقسم على ثالثة أضرب؟وأما على كم ينقسم: فصل

، ومقدر باملصدر، ]٢٤٣: البقرة[ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت :مثل
 والتقدير ، أكرمتينجئتك ألن: وهو يكون بأن والفعل املُقدرين باملصدر مثل

جئتك للوح، وجئتك :  مثل، واسم ليس مبصدر وال مقدر به.إلكرامك إياي
 واملقدر به يكونان من فعل الفاعل ومن فعل ، فاملصدر الصريح.للكتاب وما أشبهه

زرتك :  مثل، فمىت كانا من فعل الفاعل كنت خمريا إن شئت جئت بالالم،املفعول
: ن رجوت اخلري من عندك، وإن شئت حذفتها فقلتللطمع يف برك، وسألتك أل

زرتك طمعا يف برك وسألتك أن رجوت اخلري من عندك، قال حامت بن عبد اهللا 



كشف املشكل يف النحو١٢١ 

 )طويل :  ()١(الطائي
وأغفر عوراَء الكرمي ادخاره            وأعرض عن شتِم اللِّئيم تكرما  

 وجب اإلتيان بالالم مع ومىت كان من فعل املفعول. ألجل ادخاري له: أي
قطعتك : زرتك إلميانك باهللا، وسألتك لنصحك إياي، ولو قلت: املصدر مثل

فأما إذا . عصيانك اهللا، أو عصيانا اهللا مل جيز ألن املعىن خيتلُّ اللتباسه مبصدر الفعل
جئت بأن مع فعل املفعول فأنت أيضا خمري إن شئت جئت بالالم، وإن شئت حذفتها 

 ، وإن نصحتين،جئت إن آمنت باهللا، وألن آمنت باهللا:  فقلت،اهلا مع الفاعلكح
وألن نصحتين، وجاز ذلك لداللة الصلة باتصال الضمري على مصدر الفعل، واملفعول 

ويف حديث الكسائي أليب يوسف يف جملس الرشيد أنه سأله عن . فقد أمن اللبس
أن دخلِت الدار :  أو قال،سر إنإن دخلت الدار فأنت طالق بك: رجل قال المرأته

 ، فضحك الرشيد، فلم يفرق أبو يوسف بينهما وجعلهما سواء،فأنِت طالق بفتح إن
 فهكذا جاءت الرواية بغري الم .ن ملا مضىأ و،يا أبا يوسف إن ملا يستقبل: وقال

ا ليس مصدرومل جيز حذفها، وجب إثبات الالماوالفعل للمفعول، ومىت كان امس ، 
جئتك املتاع فصار مجلة األمر أنه إذا كان امسا غري مصدر أو مصدرا من فعل : مثل

املفعول وجيب اإلتيان بالالم، وإذا كان مصدرا من فعل الفاعل أو مقدرا باملصدر من 
 . فعل الفاعل، أو فعل املفعول جاز إثبات الالم وحذفها

  .واجب، وجائز، وممتنع:  فثالثة؟وأما ما أحكامه: فصلٌ
أن املفعول من أجله يكون منصوبا بالفعل املذكور معه لفظًا أو : فالواجب

زرتك للطمع فيكون :  وتقول. فطمعا منصوب بزرتك،زرتك طمعا:  مثل،تقديرا
 فإن كان هذا املصدر من فعل الزم وجب إعماله يف .الطمع يف موضع نصب أيضا

إن كان من فعل متعد أُعمل يف  و، ألن يسري زيد: أي،جئتك للمسري: الفاعل مثل
أبغضت بين :  ألنه مفعول لغري فعله فتقول،الفاعل واملفعول كسائر املصادر املنقولة

ألن أهان أبوهم زيدا، ومىت كان املفعول من أجله امسا : فُالن إلهانة أبوهم زيدا، أي

                                   

 . ٢٤: يف ديوانه البيت )١(



 ١٢٢  كشف املشكل يف النحو

 . أو مصدرا مع املفعول وجب إثبات الالم كما مثلنا
:  تقدمي هذا املفعول، وتأخريه ألن عامله متصرف، تقولأنه جيوز: واجلائز

جئتك يف معروفك : طمعا يف معروفك جئتك، وجئتك طعما يف معروفك، فلو قلت
طمعا، أو يف معروفك طمعا جئتك، مل جيز ألن يف معروفك معمول للمصدر وال 

ت الالم، ومىت كان مع فعل الفاعل أو مقدرا بأن والفعل جاز إثبا. يتقدم عليه
 ) بسيط:  (وحذفها وقد مثل ومنه قول الفرزدق

احلَطيم إذا ما جاء يستلم كن١(ر( يكاد يمِسكُه ِعرفان راحتِه        
حذف الالم مع االسم غري املصدر ألن املوضع للمصدر، والالم دليل : واملمتنع

 جئتك ،جئتك لزيد: عليه، وال جيوز سقوطه وسقوط الدليل عليه، والتقدير يف قولك
وبناء هذا الفعل ملا مل .  أو مصدر فعل املفعول للعلة املذكورة،ابتغاء زيٍد أو طلبا لزيد

 ،جيء بزيد قضاء حقه، أو قصد طمعا يف بره مل جيز: يسم فاعله غري جائز فلو قُلت
  ومىت أعملته يف مفعول أو مفعولني، أو أكثر.ألنه ال يقع عذرا لفعل فاعل معروف
 .  هي صلته، والصلة ال تتقدم املوصولامل جيز تقدمي شيء من معموله عليه أل

 باب المفعول معه
 ؟ما املفعول معه؟ وكم شرائطه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه أربعة أسئلة

 فهو كل اسم ذكر بعد الواو للبيان عن مصاحبة ؟أما ما املفعول معه: فصل
وى املاء واخلشبة، وجاء الربد والطيالسة، وخلّي زيد، است:  مثل،الشيء ومقارنته

 :   وكنت وزيدا كاألخوين، قال الشاعر،ورأيه
يَّاها كحران مل يقفإكنت و        )٢(عن املاء إذ القاه حتَّى تقدرا 

طويل:  (وقال آخر ( 
ليت ال أنفك أحذو قصيدةاف      )٣(يَّاها ِبها مثالً بعديإأكُون و 

                                   

 . ٤/١٦٢١: ، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي٢/١٨٠: البيت يف ديوان الفرزدق) ١(
 . مل أهتد لقائلهالبيت ) ٢(
 .  أهتد لقائلهملالبيت ) ٣(
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 ) طويل:  ( آخروقال
فال تدع سعدا للقرياِع وخلَّها     )١(منت ونعتها البلد القفراأإذا  

باخلشبة ألن : ومنهم من يقدر بالباء فيقول. والتقدير استوى املاء مع اخلشبة
 فإذا مل يكن ، واملعنيان يتناوبان،الباء معناها إلصاق الشيء بالشيء، ومعىن مع املقاربة

 وخلي بزيد مع رأيه، ،جاء الربد مع الطيالسة: ز التقدير ا مثلللباء معىن مل جي
 ، وال جيوز جاء الربد بالطيالسة. وكنت مع زيٍد كاألخوين، وخل سعيدا مع نعتها

 . وال خلي زيد برأيه
أن تحذف مع ويقام الواو مقامها، وينقل إعراب االسم : وشرائطه أربع: فصل

جاء زيد :  فإذا قلت، العامل فيه فعالً ال معىن فعلمن اجلر إىل النصب، وأن يكون
 فقد -وإن كان الزما-  وهو،وعمرا، فقد استكمل الشرائط ألن العامل فيه جاء

قوي بالواو فنصب عمرا، كما أن الالزم يقوى يف باب االستثناء بإالَّ فينصب االسم 
نك قد أقمت الواو أ:  والثالث،شرط الثاين أنك قد حذفت معالفهذا . الذي بعدها

جاء زيد :  يف مثل؛أنك قد نقلت إعراب عمرو بعد أن كان جمرورا:  والرابع،مقامها
جاء زيد وعمرا، وهذا أصل مستمر يف كل :  فقلت،مع عمرٍو من اجلر إىل النصب

 )رمل: ( فإنه ينصب ويتعدى إليه الفعل بنفسه قال عدي بن زيد،جمرور سقط منه اجلار
 ِذب نفِسي وأساريغري ما أك 
 )٢(فوق من أحكأ صلبا بإزاِر 

 ي أين بكم مـرهتنثكب            
 أجل إن اهللا قد فضلكم          

 ) طويل: (أراد من أجل فحذف ِمن ونصب على األصل ومثله قول اآلخر
 هلَها لغطٌ جنح الظَّالِم كأنَّ       )٣(عجاِريف غَيٍث رائٍح متهزِم 

 ) طويل: ( ومثله قول زميل،أراد يف جنِح
)١(يخربك ظَهر الغيهما أنت فَاِعلُ وقلِب جلَت عنه الشؤونَ وإن تشأ

                                   

 . ١/٤٢٨: الكتاب: ب لذي الرمة، انظرونسمالبيت ) ١(
 . ٩٤:  عدي ديوان:انظر )٢(
 . ٤/١٧٢١: شرح ديوان احلماسة للمرزوقي: انظر ،عمرو بن أمحر الباهليلالبيت ) ٣(



 ١٢٤  كشف املشكل يف النحو

مل  : بنـزع اخلافض، ويف التنـزيل-رمحه اهللا-وكثريا ما كان جييب اخلليل 
إن الذين  و،]١: البينة[ يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني

، قدره بعض النحويني مع ]٦: البينة[ كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم
 ومن مع ،املُشركني إذ ال جيوز كفروا من أهل الكتاب ومن املشركني ألم كُلُّهم كُفار

، قال نابغة ]١٠: سبأ[ يا جبال أويب معه والطري : ومثله،أهل الكتاب مبعىن التبعيض
 ) طويل: (ةبين جعد

)٢(نفيل بن عمِرو والوحيد وجعفَرا وما قُلت حىت نالَ شتم عشرييت  
 .  مع جعفر:أي
ضرب ال جيوز :  فهو ينقسم على أربعة أضرب؟وأما على كم ينقسم: فصلٌ

 ، معها: أي،جاء الربد والطيالسة:  وذلك حنو قولك،فيه إال النصب لوجود العامل
 . و العطف الواهوأصل هذ

 وذلك ، لعدم العامل وعدم الدليل عليه؛ال جيوز فيه إال الرفع: والضرب الثاين
كلُ إنساٍن ورأيه، وكلُ إنسان وصنعته، يرفع الرأي والصنعة عطفًا على : حنو قوهلم

كل إنسان ورأيه مقرونان، وكل رجٍل وصنعته :  واخلرب حمذوف تقديره،كل
 .  مع صنعته ورأيه: أي،معروفان

 والنصب أجود لوجود ،النصب، والرفع: جيوز فيه وجهان: والضرب الثالث
 وأي شيء فعلت وزيدا ، ما صنعت شيئًا وزيد وزيدا: حنو قولك،الدليل على العامل

مها؛وإمنا حسن النصب هاهنا لوجهني. وزيدأنه ال حيسن أن يعطف على ضمري : أحد 
.  أنت وزيد، وأي شيء فعلت أنا وزيدما صنعت شيئًا:  فتقول،الرفع حىت تؤكده

 وكذلك ، لوجود الدليل على العامل وهو النفي واالستفهام ألنهما بالفعل أخص:والثاين
رأسك :  وهو مثل قوهلم،وأكثر ما يكون ذلك يف األوامر. إذا كان تقدير الفعل مستترا

  ) متقارب: (واحلائط، ووجهك واألرض، وإياك واِملزاح، قال الشاعر

                                   

 . ٣/١٣٢٦، ٢جـ:  ديوان احلماسة للمرزوقي:انظر )١(
 . ٧٥: ديوانه يفالبيت  )٢(
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فإيَّاك أنت وعبد املسيح            )١(أنْ تقربا ِقبلةَ املسجِد
 وجتنب مع عبد ، واحذر املزاح، ألصق وجهك باألرض وباحلائط:والتقدير

 أو ، كل ذلك يستحب فيه النصب لوجود الدليل على العامل.املسيح قبلة املسجد
 ) متقارب: (ول الشاعرقومنه  ويلحق بذلك املصدر يأيت بعد املبتدأ ،تيسر تقديره

وما أنا والسري يف مهمٍة            تبرَّح بالذِّكِر الضاِبِط 
 ) وافر: (ومثله

         وما أنا والتَّلدد حولَ نجٍد )٢(وقد غَصَّت ِتهامةُ بالرجاِل 
 ) رجز: (وقد ينتصب املفعول بالفعل املقدر إن كان معلوما حنو قول الشاعر

                    ............... )٣(لفْتها تِبنا وماًء باردا ع
 ) رجز:  (وقول اآلخر

................ )٤(وتمٍر وأقِط شرَّاب الباٍن
 وإكال متٍر وأقط، ألبان،تقدير البيتني علفتها تبنا، وسقيتها ماًء باردا، وشراب 

ختالف املعىن ألنه ال يعلفُها املاء، وال يشرب وال جيوز العطف يف مثل هذا املوضع ال
 . التمر واألقط

ما أنت :  وذلك حنو قولك،أجودهما الرفع: فيه وجهان: والضرب الرابع
وقصعةٌ من ثَِريٍد، قال حامت الطائي؟وزيد ؟ وما أنتوكيف أنت وعمرو  : 

رم جرمتكلفين سويق الكَ          )٥(وما جرم وما ذاك السويق
وإنما حسن يف هذا الرفع ألنك تعطفُه على املبتدأ، وال حيتاج إىل تكلف تقدير 

                                   

يف (بدل ) يف متلف (فيه، و٢/١٩٥:  ديوان اهلذليني: انظر،البيت ألسامة بن احلارث اهلذيل) ١(
: ، وكتاب اجلمل للزجاجي٦/٢٠٦): عرب(، اللسان مادة ١/١٥٣: كما يف الكتاب) مهمة
 . وقد نسب له يف مجيع ما تقدم. )فما( :، وفيه٣٠٩

  .٦٦:  ديوانه: انظر،البيت من الوافر ملسكني الدارمي) ٢(
 .٣/١١٤٧: شرح احلماسة للمرزوقيالبيت غري منسوب يف ) ٣(
 . ٢/٥١:  املقتضب:انظر البيت غري منسوب، )٤(
 . ١/١٥٢:  انظر الكتاب،هو لزياد األعجمإمنا البيت غري موجود يف ديوان حامت، و) ٥(
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:  وجيوز فيه النصب بتقدير فعٍل دلَّ عليه االستفهام تقديره،فعل ما مل يكن مقدرا
 . كيف أنت حني نصحت زيدا، وحني تالبس قصعةَ ثريد؟

 . ز، وممتنعواجب، وجائ: وأحكامه ثالثة أنواٍع: فصل
 أو ، واعتقدت مع، املفعول إذا جامع الواو والفعل ظاهرانصب هذ: فالواجب

 ألن أكثر النحويني ال جييز العطف ،جئت وزيدا: جاء بعد مضمر مرفوع مل يؤكد مثل
 ألن أصله -وإن كان العامل متصرفًا- عليه قبل التوكيد، وجيب تأخري هذا املفعول

 . وزيدا وجاء عمرو مل جيز:  فلو قلت،على املعطوف عليهالعطف، والعطف ال يتقدم 
جاز نصبه على أنه مفعول معه:واجلائز وجاز اتباعه ، مىت جاء بعد ظاهر 

جاء زيد وعمرو وعمرا، ورأيت زيدا :  وقال اجلميع،األول على أن الواو عاطفة
صوب عطفًا على وإن شئت نصبت مع املن. وعمرا، ومررت بزيٍد، وعمرٍو وعمرا

 وجيوز النصب والرفع إذا وجد الدليل ، مع ارور عطفًا على املوضعت ونصب،اللفظ
 . على الفعل مع عدمِه

أنه ال جيوز تقدمي هذا املفعول على العامل للعلة اليت قدمنا، وال جيوز : واملمتنع
ذا تعلقت والظروف واحلروف إ، املُبهمات:  حنو،أن يعمل فيه ما يعمل مبعىن الفعل
هذا زيد وعمرا وزيد يف الدار وعمرا أو زيد : باحملذوف خالفًا لألحوال فلو قُلت

 وكذلك لو ، ولو نصبت يف هذا املوضع حاالً كان جائزا. مل جيز،أمامك وعمرا
مع عمرٍو ومع السارية مل : وعمرا، أو جلس اجللوس والسارية مبعىن السري سري: قلت

:  فإن قُلت، يكون إال مع الفاعل الصريح، أو املفعول به الصريح ألنه ال؛جيز أيضا
ورأيه ا وخلّى زيدوعمر فافهم ذلك. جاز،ضرب زيد . 
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 باب ظرف الزمان
 ؟ ما هو يف نفسه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة

 املاضي  فهو كل زمان وقع فيه الفعل ماضيا يف؟أما ما هو يف نفسه: فصلٌ
 . ومستقبالً يف املُستقبل، وحاالً يف احلال

ِقمت أمس، وِقمت إذ قام :  تقول،أمس وإذ، وقط، وما أشبهه: فاملاضي حنو
أنا أقوم :  تقول،بِد، وإذًا وما أشبههأغٍَد و: زيد، وما خالفتك قط، واملستقبل حنو

: اليوم واآلن، والساعة تقول:  حنو وال أخالفك أبدا، وأقوم إذا قام زيد، واحلالُ،غَدا
 وهو يدرس اآلن، ويصلِّي الساعة، إذا كان يف حال الدرس ،زيد صائم اليوم

 : ولذلك قيل-وإن مل يظهر يف اللفظ- يفوالصالة، وشرطه أن يكون متضمنا معىن 
ليوم، قُمت ا:  حنو،معناها الظرف والوعاء والفعل يتعدى إليه تارة بنفسه فيكون ظرفًا

 ويكون اليوم امسا ،قُمت يف اليوم: وتارة بواسطة يف فتكون هي الظرف بنفسها حنو
 . غري ظرف ألنه إنما كان ظرفًا بتضمنه معناها فإذا ظهرت فهي الظرف

 . مبهم، ومختص: والظرف ينقسم على ضربني: فصل
 . إذ، وإذا واآلنقبل وبعد ومىت وقط، و: ما مل يكن معروفًا بالتحديد مثل: فاملبهم

يوم اجلمعة، وشهر رمضان وساعة العسرة، والشهر والسنة، : واملختص مثل
وساعة وغدوة، وبكرة وعشية، ويوم وليلة وسحر وسحرة، وعام ودهر، وحقبة، 

وأصلُ الظرف اإلام واالختصاص داخل عليه فاملبهم ال يكون إال . وما أشبه ذلك
ل تارة فيكون ظرفًا ويقع به تارة فيكون امسا غري ظرفًا أبدا، واملختص يقع فيه الفع

 ومبتدأ ،ظرف، وينتقل إىل جهات أخر فيجري بتصاريف اإلعراب فريفع فاعالً
 والسنة أكثر من الشهر، وهذا الشهر قد ، الشهر يوما  نقص:  مثل قولك،وخربا

 وينصب هو شهر رمضان،:  أي]١٨٥: البقرة[ شهر رمضان :أقبل، قال اهللا تعاىل
 وينجر إجنرار ،عددت السنة أياما، وأحصيت النهار ساعات:  مثل قولك،مفعوالً به
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 طرحت من الشهر ،نقصت السنة يومان:  حنو قولك،املفعول به ال اجنرار املفعول فيه
 ألما غري متضمنتني معىن ؛ فالسنة يف مجيع ذلك والشهر امسان وليسا بظرفني،يومني
 .  فافهم ذلك. الظروف كما قدمنا وهو شرطٌ يف،يف

وأحكام ظروف الزمان كثرية، فمنها أن الظرف مىت وقع فيه الفعل : فصلُ
 كان منصوبا لفظًا يف املُعربات ،ضرب اليوم زيد، وقمت اليوم:  مثل،متعديا أو الزما

سرت إذا سار زيد، وجئتك أمس، :  حنو قولك،كما مثلنا، وتقديرا يف املبنيات
 وأصلُ الظروف اإلعراب ألا أمساء فال يبىن منها .لت اآلن كذا، وما فعلته قطوفع

:  مثل، إذْ، وإذا،ومىت، وأنا، فتحا طلبا للخفة: مثل،شيء إال لعلة وقفًا على األصل
قبلُ، :  مثل،ا من جهة اإلعراب وكسرا على أصل التقاء الساكنني، وضم،أيان واآلن

 . يت بيان ِعلل البناء واإلعراب إن شاء اهللا تعاىلوبعد، وقطُّ، وسيأ
:  مثل، أنَّ من الظروف ما يعمل فيه ما قبله، وما بعده:ومن أحكام هذا الباب

 ألن ؛ وأنا، وأيان، ومىت،إذا: مثل،قطُّ وإذْ، وأبدا، ومنها ما ال يعملُ فيه إال ما بعده
الشرطُ واالستفهام على القطع ال  و،من هذه ما يقع شرطًا ومنها ما يقع استفهاما

 ،يعمل فيها إال ما بعدها، وال يعملُ يف إذْ وإذا الفعل الذي يليهما ألما مضافان إليه
 ما قبله، ويعمل إذواملضاف إليه ال يعمل باملضاف شيئًا بال ِخالف، ولكن يعمل يف 

: مثل ، وقس على ذلك كُل ظرف مضاف إىل مجلة فعلية.يف إذا اجلواب حيث وقع
 ألن الظرف يضاف إىل اجلمِل الفعلية كما ،لناس، ويوم يقوم األشهادايوم يقوم 

 ) بسيط: ( مثل قول الشاعر،مثلنا، وإىل اجلُمل االبتدائية
الضَّاربونَ عميرا عن بيوِتهم       )١(بالتَّلِّ يوم عمير ظَاملٌ عاِدي 
ل ماٍض حسن بناؤها إلضافتها إىل مبين، فإذا أضفت إىل مبتدأ أو خرب، أو فع

وجاز اإلعراب ِلعدم ِعلّة البناء الالزمة، وإذا أضفت إىل فعل مستقبل حسن إعراا 
 ومن أحكام .إلضافتها إىل معرب، وجاز البناء ملشاتها احلرف التصاهلا مبا بعدها

إذا أردت ا من يوم  وضحوة، وعشية ، وبكرة،هذا الباب أن سحرا وسحرةً وغدوة

                                   

 . ٩١ -٨٦: لقُطَامي يف ديوانه حتقيق السامرائي، وأمحد مطلوبلالبيت ) ١(
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:  تقول، والتأنيث،تعريف العهد:  وهما،بعينه مل تنصرف الجتماع العلتني فيها
 ويوم السبت سحر، فإن مل ترد يوما بعينه صرفت، قال اهللا ،جئتك يوم اجلُمعة غدوة

 . ]٣٤: القمر[ جنيناهم بسحٍر نعمة من عندنا: تعاىل
 تقع أخبارا عن األحداث دونَ  أن ظروف الزمان:ومن أحكام هذا الباب

األشخاص وقد تقدم متثيله يف باب املبتدأ، وتقع أخبارا عن األيام والشهور والسنني 
 ،املنقولة، فمىت وقعت خربا ليوم من أيام األسبوع كانت مرفوعة إال اجلُمعة والسبت

اجلمعة :  وتقول،األحد اليوم واخلميس اليوم، وكذلك ما بينهما ترفع اليوم: تقول
 ألن يف اجلُمعة والسبت معىن ،اليوم، تنصب اليوم، والسبت اليوم ينصب اليوم

 واملصدر غري الظرف، فيكون ،جبمع اليوم، ونسبت اليوم:  كأنك تقول،املصدر
 . للقتال اليوم، واخلروج اليوم: لقولك

الصيام :  مثل، كان األحسن فيه الرفع،وما كان من األحداث مستوعبا لظرفه
 وحنو ، وما مل يكن مستوعبا لظرفه كان األحسن فيه النصب.ليوم واالعتكاف اليوما

 أو األكل أكل اليوم، قال ،األكل اليوم، والشرب اليوم، ويوم الشرب اليوم: قولك
أشهر احلج أشهر : ، تقديره]١٩٧: البقرة[ احلج أشهر معلومات :اهللا تعاىل

 .  فافهم ذلك.معلومات أو احلج حج أشهر معلومات
 بـاب ظرف المكـان

 ؟ما هو يف نفسه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة
 فهو كل مكان وقع فيه الفعل ودلَّ عليه داللة واحدة مبهمة ؟أما ما هو: فصلٌ

مبهمة وخمتصة، وال ينقسم :  ألن الفعل يدلُّ عليه داللتني؛غالبا ِخالفًا لظرف الزمان
ان إىل املاضي، واحلال، واالستقبال كالزمان، بل يكون صاحلًا هلا مجيعا ظرف املك

فوق، وحتت، وأسفل، وأعلى، وخلف، وأمام، وميني ومشال، : بلفظ واحد وهو مثل
ودون وبني، وعند، ولدن، وقبالة ومقابل وما أشبه ذلك من أمساء األمكنة اليت يقع 

 ال بد للفعل من مكان كَما ال بد له من  إذ، فينصبها لفظًا أو تقديرا،فيها الفعل
 سرت أمامك، وقعدت خلفك، ورأيت الطائر حتت السماء، وفوق : تقول،زمان

 . األرض، وبينهما ودون النجم وعند السحاب
ه ـ يكن لمما لَ: مبهم، وخمتص، فاملبهم: وهو ينقسم على ضربني: فصلٌ
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 ، ميل وبريد،هات الست، ومثلاجل: أقطار حتيط به، وال حد حيصره، وذلك مثل
 والسوق، ، كالقرية؛كل مكان حوته حدوده، واكتنفته أقطاره: وفرسخ واملُختص

والفرق بينهما يف عمل . والبلد، واملشرق، واملغرب، والشام، واليمن وما أشبه ذلك
ِسرت بريدا وقطعت :  حنو قولك،ن املُبهم يتعدى إليه الفعل بنفسه أالفعل فيهما

ال يتعدى إليه الفعل : واملُختص.  وقمت ميينك، وقعدت مشالك،، وقمت عندكميالً
سرت إىل السوق، وذهبت إىل املشرق، :  تقول،إال بوساطة من حرف جر غالبا

 السوق، وال ذهبت يف القرية واملدينة، وال جيوز سرت إىل املغرب، وقمت وصرت
 ألن الفعل قوي عليه لشبهه به ،زماناملشرق، وال أقمت القرية خالفًا لظرف ال

 سواء أكان ، متعدي إليه بنفسه وحبرف جر،وانقسامه إىل املاضي واحلال واالستقبال
 غالبا احترازا من فعلني : وقلنا، وسرت يف اليوم،ِسرت اليوم:  تقول،مبهما أو خمتصا

. شام، ودخلت البيتذهبت ال: كثري استعماهلما متعديا إىل املختص بأنفسهما ومها
 ،ذهبت مكة: وال جيوز أن يقاس عليهما فذهب خاص للشام ال جيوز فيه أن تقول

دخلت البيت، :  ودخلت عام لكل مدخول فيه، تقول.ذهبت إىل مكة: وإمنا تقول
 . ودخلت السوق، والقرية

طًا أنَّ الظرف إذا كان استفهاما أو شر:  منهاة،وأحكام ظرف املكان كثري: فصل
 وما عدا .أين قُمت؟ وال جيوز قُمت أين:  فتقول،أين وأنا مل يعمل فيه إال ما بعده: مثل

قمت :  مثل،الشرط واالستفهام عمل فيه ما قبله وما بعده سوى الفعل الذي يضاف إليه
زمانا فمىت وقع  وأوال بد لكل ظرف من تعلق بفعل مكانا كان .  وأمامك قُمت،أمامك

 وتضمن ضمريه وعمل فيه ، صلة، أو حاالً، أو خربا تعلق بفعل حمذوفالظرف صفة أو
عجبت : زيد الذي عندك قائما، ومثال الصفة:  مثال الصلة، ونصب احلال بنفسه،الرفع

:  ومثال احلال. وقائما هاهنا حال من املضمر الذي يف عندك،من رجل عندك قائما
ويقع .  عندك واقفًا، والقتال خلفك واقعازيد: ومثال اخلرب. مررت بزيد عندك واقفًا

إنَّ الفعل :  ولذلك قُلنا،ظرف املكان خربا عن األشخاص واألحداث لتمكنه وإامه
 ، فال يتعني املكان،سرت أمامك:  أال ترى أنك تقول،يدلُ عليه داللة واحدة مبهمة

 ،وم اجلمعةسرت ي:  وتقول، كل ذلك مبهم،سرت فرسخا، وخرجت بريدا: ومثله
أعين الصفة والصلة واحلال - ومىت مل يقع الظرف يف أحد املواضع األربعة .فيتعني الزمان
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 وكان العمل كله للفعل دون ، تعلق مبوجود، أو ما هو يف حكم املوجود-واخلرب
 ولو أعملت الظرف يف ،قام زيد أمامك منتصبا، وقام منتصبا أمامك زيد:  مثل،الظرف

  .تقدمه عليه ألنه غري متصرفاحلال مل جيز 
 سواء ،واعلم أنَّ كل اسم أضيف إىل ظرف زمان أو مكان انتصب انتصابه

 وربع فرسخ،ومثن بريد، ،سرت نصف ميل:  وذلك حنو قولك، مبهمامأكان خمتصا أ
 .]٥٢: مرمي[ جانب الطور األمين: وغريب الدار،قال اهللا تعاىل،وقعدت شرقي املسجد

خر الشهر، ونصف النهار، ووجه آجئتك أول السنة، و:  الزمانوتقول يف ظرف
آمنوا بالذي أنـزلَ على الذين آمنوا وجه النَّهاِر واكفروا  :النهار، قال اهللا تعاىل

سبع لياٍل ومثانية أيام  ، و]١١٥: األنعام[ أول مرة، و]٧٢: آل عمران[ آخره
ونصبت أيضا مثل قوله  ،ريه، وكذلك لو أضفت إىل ضم]٧: احلاقة[ حسوما
فاملصدر قد  وكذلك حكم ما أضيف إىل املصدر واحلال واكفروا آخره:تعاىل

 غري ناظرين إناه، و]١: املائدة[ غري مِحلِّي الصيد :مثل قوله تعاىلمثِّل، واحلال 
، فإن حذفت الظرف وأوقعت موقعه امسا غري ظرف انتصب انتصاب ]٥٣: األحزاب[

 : أي،زيد مزجر الكلب، ومقعد اخلاتن، ومناط الثريا:  حنو قوهلم،أيضاالظرف 
 ) طويل:  (موضع ذلك، قال الشاعر

وإنَّ بين عوٍف كما قد عِلمتم     )١(مناطَ الثُّريا قد تعلَّت نجومها
 ) كامل:  (وقال آخر

..              ................. )٢(والطيبون معاقد األزِر
أي موضع معاقد األزر وقد يكون الظرف امسا للشيء فيجري بوجوه 

 ) كامل: (اإلعراب، قال لبيد
فعدت كال الفرجني حتسب أنَّه    )٣(مولَى املخافَِة خلْفُها وأمامها

                                   

 .١/٢٠٦ الكتاب: ، انظر لألحوصمنسوبالبيت ) ١(
 .حسني نصار. د: ، حتقيق٢٩ص:  ديواا:، انظرلخرنق بنت هافانلالبيت  )٢(
 .٣١١ ص:ديوانه: انظر) ٣(
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 أو على اخلرب ملوىل، واهلاء يف أنه ،رفع اخللف واألمام على البدل من كال
 ، وكذلك وسط الشيء حترك سينه فيكون امسا.ضحضمري شأن وقصة، واألول أو

، وتسكن فيكون ظرفًا، قالت ليلى ]١٤٣: البقرة[ أُمَّة وسطًا :حنو قوله تعاىل
 : األخيلية

قوم رباطُ اخليِل وسطَ بيوِتِهم       )١(وأسنَّةٌ زرق يخلْن نجوما 
 بـَاُب الَحــاِل

طه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ وما ما احلال؟ وكم شرائ: وفيه مخسة أسئلة
 ؟الذي جيوز أن يكون حاالً

 ، فهي هيئة الفاعل واملفعول به منتقالً أومقدرا باملنتقل؟أما ما احلال: فصلٌ
على حالة : جائين زيد راكبا، أي:  فاملنتقل مثل قولك؛كما قال طاهر بن أمحد

هذا أخوك مسافرا : ملنتقل مثل قولكٍ واملقدر با. غري راكب ألنه كان قبالً؛الركوب
هذا :  كأنك تقول،هذا زيد صائدا غدا: غدا إذا كان قد أخذ يف هيئة السفر، ومثله
عجبت من :  ومثال احلال من املفعول.أخوك متأهبا للسفر، وهذا زيد ناويا للصيد

فتقدم حال  ،وقد جييء من الفاعل واملفعول معا. زيد مضروبا، ومن طعامك مأكوالً
 فإن أمن اللبس جاز ،ضرب زيد عمرا قائما مبطوحا:  تقول،الفاعل إذا خفت لبسا

 . ضرب زيد هندا قائمةً قاعدا:  مثل؛التقدمي والتأخري
 أو واقعة موقع ، أن يكون نكرةً مشتقة: وهي،وأما شرائط احلال فستٌّ: فصل

 يسأل عنها ،د متَّ الكالم قبلها غالبا ق،املشتق يأيت بعد معرفة، أو ما قارب املعرفة
 أما كوا نكرة فألا مشبهة باخلرب، وأصل األخبار . ويجاب عنها بفي،بكيف
 وأشبهته من حيث كانا مجيعا يقعان بعد املعرفة وكانا معتمدين عليها، ،التنكري

 واحلال ،االبتداء ويعمل فيه ، فاخلرب يقع بعد املبتدأ، ويعتمد عليه.ومعمولني لعاملها
 .يقع بعد صاحب احلال، ويعتمد عليه ويعمل ا عامله ولذلك شرطنا أن يكون نكرة

 فإنها ،دخلوا األول األول، ورجع زيد عودة على يديه وما أشبه ذلكا: فأما قوهلم
 والتقدير ، أو واقعات مواقعها،ليست بأحوال وإنما هي معموالت ألحوال حمذوفات

 :  قال النابغة، فهو منصوب مبترتبني انتصاب املفعول به،ا مترتبني األول فاألولادخلو

                                   

 .) خيلن(بدل ) ختال: (، وفيه١١٠ص:  ديوان ليلى األخيلية:انظر) ١(
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بقيَّةُ ِقدٍر ِمن قُدوٍر تؤرثت         )١(آلل اجلُالِج كابرا بعد كاِبِر
فعودةٌ .  رجع زيد عائدا عودةً: وتقدير املسألة الثانية.مورثني كابرا: أي

وأما كوا مشتقة .  فتفهم ذلك وأشباهه،عائد احملذوفمنصوب على املصدر من 
فألا مشبهة بالنعت من حيثُ كانا حمتملني الضمري العائد على املنعوت وصاحب 

جاءين زيد الظريف، أو زيد ظريفًا كان يف كل واحٍد منهما ضمري :  فإذا قلت،احلال
ملدح والذم كالنعت من حنو  وأيضا فإن يف احلال معىن ا،يعود على زيٍد فريبطُه به

فأما الواقع موقع . جاءين زيد عزيزا، ومررت بزيٍد ذليالً، وهذا كُله يف املشتق: قولك
ا لفٍم، وبعت السلعة بالدينار يدا بيد، وبعت الشاة  كلمته فم:املشتق، فنحو قوهلم

ظرة، وبعت  وبعت السلعة مقايضة أو منا،كلمته مشافهة: ، فالتقديراًمهشاةً ودر
 واخلرب ال ، يأيت بعد معرفة أو ما قارا ألا مبنـزلة اخلرب:الشاة مساومةً، وقيل

 جاء زيد : وكذلك لألحوال ومثاهلا يف املعرفة،يكون إال للمعارف أو ما قارا
 جاءين رجلٌ ظريف مسرعا ومررت :راكبا، ورأيته ماشيا ومثاهلا من املقاربة للمعرفة

* فيها يفْرق كل أمر حكيم : وهذا النوع قليل قال اهللا تعاىل، واقفًابرجل عاقل
 فأمرا الثاين منصوب على احلال من أمٍر األوىل، ألنه ]٥ ،٤: الدخان[ أمرا من عندنا
 قد مت الكالم قبلها ألا فضلةٌ، : وقيل. فقربه بالصفة من املعرفة،قد وصفه حبكيم

 غالبا احترازا من احلال اليت تقع بعد املصدر :ها، وقلناوالفضلة مستغىن عنها مبا قبل
 ألن كيف ، يسألُ عنها بكيف: وقيل. وبيانها يأيت إن شاء اهللا تعاىل،وتسمى املتممة

صحيحا، أو : كيف رأيته؟ فتقول: رأيت زيدا، قلت: سؤال عن احلال فإذا قال
 أال ، ومعىن يف الظرفية والوعاء،فجياب عنها بفي ألا مشبهة بالظر:  وقلنا.سقيما

 . يف حال صحة أو صحيحا: كيف رأيت زيدا، فتقول: ترى أنك تقول
 . مؤكدة، وموطئةٌ ومتممةٌ: واحلال ينقسم ثالثة أقسام: فصل

 ، أال ترى أنك أكدت مبسرع جميء زيد،فاملؤكدة مثل جاءين زيد مسرعا
 . وبينت حاله فيه

زيد رجالً صاِلحا، فرجل منصوب علَى احلاِل، جاءين : واملوطئة مثل قولك
 فرجلٌ وإن ، ألن النعت، واملنعوت كالشيء الواحد؛وقد وطئت بالنعت له بالصالح

                                   

 .١٠٣  ص: ديوان النابغة:انظر) ١(
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وهذا كتاب : -عز وجل- ومنه قول اهللا .كان جامدا فقد عمه اشتقاق نعته
هذا : أنه قال ك،، فلسان حالٌ قد وطئت بعريب]١٢: األحقاف[ مصدق لسانا عربيا

كتاب مصدق فصيحا وجيوز أن يكون منصوبا على أنه معمول ملصدق ويكون 
وإنَّ هذه  :مصدق ِلسانا عربيا، وقال تعاىل:  كأنه قال،اللسان رسول اهللا 
 . ]٥٢: املؤمنون[ أمتكم أمَّة واحدة

ت مبتدآت  وال يكون إال مع املصادر إذا وقع،واملتممة كل حاٍل مت ا الكالم
عهدي :  وذلك حنو قولك،وحذفت أخبارها، وأنيبت األحوال مناا فتمت الفائدة

 والياء وزيد مفعول، ،فعهدي مبتدأ وهو مصدر مضاف إىل الفاعل. بزيد قائما
 وإمنا جاز ذلك ألن املصدر يف التحقيق فعلٌ .وقائما حال وقد سدت مسد اخلرب

 وحبسيله ظاملًا، وشتمي ،له مبطوحا ضريب: له ومث،عهدت زيدا قائما: كأنك تقول
 . له مستحقًا، وما أشبه ذلك

 . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكام احلال كثرية تنقسم ثالثة أقسام: فصل
 وصاحب احلال يكون ،أنها تكون منصوبة مطالبة بناصب ينصبها: فالواجب

العامل يف صاحبها وسواٌء فصاحبها هو املعرفة اليت قبلها، والناصب هلا هو . منه وله
جاءين زيد مسرورا، ورأيت :  مثل؛ الزمام متعديا كان أ،عمل فيه نصبا، أو رفعا
 ؛ وقد يكون مشبها للفعل، وقد يكون العامل فعالً كما مثلنا.بكرا مظلوما مغموما

ملضروِب عجبت من املُكرم أباه شيخا، ومن ا: أمساء الفاعلني واملفعولني يف مثل: حنو
هذا : أمساء اإلشارة يف مثل:  وذلك ثالثة أشياء، وقد يكون معىن فعل،أبوه مبطوحا

 كأنك ، أو ذا من معىن اإلشارة،زيد واقفًا، فالعامل يف واقف ما فيها من معىن التنبيه
 الظروف إذا تعلقت بفعل : والثاين. أو أشري إليه واقفًا، أنبه على زيد واقفًا:قلت

 ) متقارب: (زيد بن اجلهمي قال ،زيد عندك مقيما: ولكحمذوف مثل ق
رجوت ِسقَاطي واعتاليل ونبويت    رجوت ِسقَاطي واعتاليل ونبويت 

 مثل : احلروف إذا تعلقت أيضا مبحذوف:والثالث. فنصب طالقًا بورائك
زيد يف الدار مقيما، فالعامل يف مقيم يف املسألتني نفس الظرف واحلرف : قولك

للذين هما عندك، ويف الدار ألما قد سدا مسد اخلرب وتضمنا الضمري الذي كان ا
 وصار مرفوعا ما ارتفاع الفاعل وهو صاحب احلال، وهذا مذهب سيبويه ،فيه
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 والتقدير زيد استقر عندك مقيما واستقر يف الدار ،وهو الصحيح وعليه العمدة
 . ربية فافهم ذلك فإنه من لطيف الع،مقيما

وأما اجلائز فإن العامل يف احلال مىت كان فعالً متصرفًا أو ما أشبه املتصرف من 
 مثال ، وهو األصل، جاز تقدمي احلال عليه وتأخريه عنه،أمساء الفاعلني واملفعولني

 وتقول يف اسم .جاء زيد راكبا، وجاء راكبا زيد، وراكبا جاء زيد: لهكذلك 
 وإمنا ،وكذلك اسم املفعول. اله موفورا، وزيد موفورا آخذٌ مالهزيد آخذٌ م: الفاعل
 ألنه يعمل يف احلال ، فعالً متصرفًا احترازا من فعل ال يتصرف وهو املصدر:قلنا

 مثال ،النصب إال أا ال تتقدم عليه ألا من صلته، والصلة ال تتقدم على املوصول
وجيوز عجبت من الضرب مظلوما . اعجبت من الضرب زيد عمرا مظلوم: إعماله

زيد عمرا، وال جيوز مظلوما عجبت من الضرب زيد عمرا إالَّ أن جتعل العامل 
 . فافهم ذلك،عجبت دون الضرب

 وهو ضعيف ما مل تقرب من املعرفة بعطف أو ، وقد جييء احلال من النكرة
 فإن تقدم عليها وجب ، واألجود أن يكون تابعا نعتا هلا.وصف، أو توصل حبرف

 مثال ، وقوي الوجه الضعيف ألن النعت ال يتقدم على املنعوت،نصبه على احلال
جاءين مسرعا رجل، قال :  مسرعا، ومثال الثاين:جاءين رجلٌ مسرع، وجيوز: األول
 ) جمزوء الوافر: (الشاعر

ِلميَّة موحشا طَللُ         )١(يلوح كأنَّه ِخلَلُ 
 ) بسيط: (لنابغة يصف قرن ثوٍروقال ا

جا ِمن جنِب صفْحِتِهِركأنَّه خا     )٢(سفُّود شرٍب نسوةٌ ِعند مفْتأِد 
 . جئتك سعيا: وجيوز أن يقع املصدر موقع احلال ويكون الناصب هلا عاملها مثل

 على وأما املمتنع فإنه مىت كان يف العامل يف احلال معىن فعل مل جيز تقدميه
 وإذا مل يتصرف يف نفسه فأحرى أن ال يتصرف يف ،العامل ألنه غري متصرف

                                   

 .٥٠٦ص:  ديوانه: انظر، عزةالبيت لكثري) ١(
 .٤١  ص: ديوانه:انظر )٢(
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هذا زيد واقفًا، وهذا واقفًا زيد فهذان وجهان جائزان :  وذلك مثل قولك،هـمعمول
ِمن معىن التنبيه جاز وجه ثالثٌ وهو ) ها(فإن اعتقدت أن العامل يف احلال ما يف 

كذلك حكم الظرف واحلرف . ا واقفًا هذا زيد فممتنعها واقفًا ذا زيد، فأم: قولك
 ومنهم ، منهم من جيره، ويف تقدمي احلال من ارور عليه خالف.املتعلقني باحملذوف

ه ـ أن صاحب احلال مىت كان اجلار ل-واهللا أعلم- وأحسن ما يف ذلك ،من مينع منه
 مل جيز تقدمي احلال  أو صلة، أو حاالً، أو صفة، كأن يكون خربا،متعلقًا مبحذوف

 زيد :يد يف الدار مقيما، وال جيوزز : فيجوز،عليه ألنه هو العامل، وهو غري متصرف
 ومىت كان اجلار لصاحب احلال متعلقًا مبوجود، وما هو يف حكم .مقيما يف داره

 ، ألن العامل فيه الفعل دون اجلار وهو منصوب،املوجود جاز تقدمي احلال عليه
بزيٍد، قال اهللا تعاىلفيجوز مررت واقفًا بزيٍد، وواقفًا مررت بزيد واقفًا، ومررت :  

وما أرسلناك إال كافة للناس ]فكافة حال من الناس ألن الالم متعلقة ؛ ]٢٨: سبأ
 ) طويل: ( ومثله قول الشاعر،بأرسلناك

 ها حلبيبا إنا     )١(إيلَّ حبيباملاِء حران صاِدي ألن كان برد
ا حال من الياء يف إيلَّ مقدم ألنه متعلق بقولهفحرا: ان صاديوافهم ذلك ،حبيب 

 . وفقك اهللا للصواب
جاء : أمساُء الفاعلني مثل: وأما الذي جيوز أن يكون حاالً فثمانية أشياء: فصل

جاء زيد :  والفعل املستقبل مثل،جيء بزيٍد حمموالً: زيد راكبا، وأمساء املفعولني مثل
. مستكثرا:  أي]٦: املدثر[ وال متنن تستكثر : حمضرا، قال سبحانه: أي،ضرحي

أو جاؤكم  :جاء زيد قد ركب أي راكبا، قال اهللا تعاىل:  مثل،والفعل املاضي
سار زيد : حصرة، والظرف حنو قولك:  أي]٩٠: النساء[ حصرت صدورهم

:  أي]١٣: احلديد[ كموارجعوا وراء :متقدما، قال اهللا تعاىل: أمامك، أي
اهبط  :قال اهللا تعاىل. مستقرا: وقف زيد يف الدار، أي: واحلرف مثل. متأخرين
وجاء ربك  : حنو قوله-كما قدمنا-ساملًا، واملصدر :  أي]٢٨: هود[ بسالم

                                   

 .٦٢٣: الشعر والشعراء:  لعروة بن حزام انظرمنسوبالبيت ) ١(
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 . ]٢٢: الفجر[ وامللك صفًا صفًا
رافعا : ه، أيجاء زيد ويده على رأس: واجلملة إذا كان معها الواو حنو قولك

حمرمني والذي :  أي]٩٥: املائدة[ ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم :يده، قال اهللا تعاىل
 ، أعين واو احلال، وبني سائر الواوات أنه حيسن تقديرها بإذ،يفرق به بني مهزة الواو

جاء زيد إذ يده على :  أال ترى أنك تقول، واحلال مشبهة بالظرف،ألن إذ ظرف
 وغري هذه الواو ال ، تقتلوا الصيد إذ أنتم حرم، فيؤدي معىن الكالم األول وال،رأسه

 .  فافهم ذلك، وباهللا التوفيق.يتقدر هذا التقدير
 بـاب التمييـز

ما هو يف نفسه؟ وكم شرائطه؟ وعلى كم ينقسم التمييز؟ وبعد : وفيه مخسة أسئلة
 ؟كم يكون التمييز؟ وما أحكامه

 م أ، تبينيموسواء أقلت متييز، أ.  فهو التفسري والتبيني؟أما ما التمييز: فصل
عندي أحد عشر كان الكالم مجلة مبهمة جيوز أن : تفسري أال ترى أنك إذا قلت
 وتبيينا ،رجالً أو ثوبا كان تفصيالً جلملة:  فإذا قلت،تخصصها بأي جنس شئت

 .  ومتييزا جلنس ما عددت دون غريه،ملبهمة
 أن يكون نكرة مفردة جنسا غالبا يسأل عنه ِبمه :وشرائطه مخس: فصل

 أما كونه نكرة فألنه مشبه باخلرب من حيث كانت ،ويجاب عنه ِبمن خالفًا للحال
 فصار كاملثل ال جيوز ،تقع به الفائدة، وأما كونه مفردا فألنه موضوع لالختصار

 :ن كان مفسرا جلماعة تقول وإ. وال مجع غالبا، وال تثنية،تغريه إىل إضافة تعرفه
 ) وافر: ( قال الشاعر،كفى اهللا ومالئكته وكتبه ورسله عليك شهيدا

إذا القيت قومي فاسأليهم          )١(كفى قوم بصاِحِبهم خبريا
 وال متيز إال الذوات ، وكان جنسا ألنه يف املعىن هو املميز.ومل يقل خربا

.  يكون لألجناس خاصة، ولذلك كان نكرة أيضا وألنه خيتص بالشياع وهو.اجلامدة
يسأل عنه ِبمه ألا أليق كَِلم االستفهام به لوقوعها على جملة الشيء املسئول : وقلنا

                                   

 .٤/١٦٣١: شرح ديوان احلماسة للمرزوقي:  انظر،ب إىل جشامة بن قيسونسمالبيت ) ١(
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 أو من ، رجالً:مه، فيقول: هـعشر فيقال ل دي أحدنِع: عنه أال ترى أن قائالً يقول
 ، يسأل عن عدد؟ كم: أو قال، لسأل عن حاله دون ذاته؟كيف: الرجال، ولو قال

أو م؟نوأجيب عنه ِبمن ألن معناها بيان اجلنس .  من يعقل، وقس على ذلك خلص
 .  والتمييز جنس فاعرف ذلك،يف أحد أقسامها
معدود :  فهو ينقسم على مخسة أضرب؟وأما على كم ينقسم املميز: فصلٌ

يكون من أحد عشر  فجلَّ املعدود .ومكيل، وموزون، وممسوح، أو مقدر باملمسوح
اثنتا  ، و]٤: يوسف[ أحد عشر كوكبا :إىل تسعة وتسعني على حد قوله تعاىل

: البقرة[ أربعني ليلة ، و]١٤٢: األعراف[ ثالثني ليلة ،]٦٠: البقرة[ عشرة عينا
 واختار موسى قومه سبعني رجالً ،]١٤٢: األعراف[ إال مخسني عاما ، و]٥١
]١٥٥: األعراف[،ومنه : اسبعون ذراع ]و]٣٢: احلاقة ، تسع وتسعون نعجة 
]واملكيل حنو قولك.، وما أشبه ذلك]٢٣: ص  : ا، وصاعا، وقفيز متردٌّ برعندي م

 وأحد عشر قفيزا مترا صار ،ثالثة أصواع برا: فإذا قلت. زبيبا، وما أشبه ذلك
 واملمسوح . حريرانٌّ وم،ية ذهبايل رطلٌ زيتا، وأوق: واملوزون مثل قولك. معدودا

:  أي، وما يف الثوب قدر راحة طاهرا،ما يف السماء موضع إهاٍب خاليا: مثل قوهلم
 واملقدر باملمسوح .مقدار ذلك، أو مساحته، وذلك أنه يقدر بالذرع وما جيري جمراه

: حلقوا به قوهلم وأ،على التمرة ومثلها زبدا، وعلى اجلبل مثله جليدا، أو بردا: قولك
.  بدنه عرقًابهللا دره فارسا، وتصب:  وقوهلم،عليه شعر كلبني ذنبا، وجبال أحد ذنبا

 غالبا يف :وقد جيوز أن يلحق هذا باملمسوح ألما مجيعا يكونان باملشتق ولذلك قُلنا
 فافهم ، يف املمسوح،أول الباب عندما شرطنا أن يكون جنسا احترازا من املشتق

هللا دره رجالً فارسا، : وهذا املشتق جيوز أن يكون نعتا لتمييز حمذوف تقديره. ذلك
 . وما يف السماء موضع إهاب مكانا خاليا، وكفى باهللا ربا شهيدا

 وبعد ، بعد النون: فيقع بعد مخسة أشياء؟وأما بعد كم يقع التمييز: فصل
 مثاله ، واملُضاف إليه، وبعد املُضاف، وبعد نية التنوين وبعد الفعل والفاعل،التنوين

قال . عندي عصوان عوسجا، وبابان ساجا، وعشرون رجالً: بعد النون قولك



كشف املشكل يف النحو١٣٩ 

 ) وافر: (الشاعر
إذا عاش الفىت مائتني عاما         )١(فقد ذهب البشاشة والفتاُء 

 ) كامل: (ومثله قول اخلرنق
زلني ِبكُلِّ معترٍكالنا                والطيبون معاِقد األزِر 

 واألجود عندي أن ،ذكر بعضهم أن معاقد منصوب على التمييز بعد النون
 ألنه أراد طيب مواضع املعاقد ال املعاقد نفسها، ؛يكون منصوبا حللوله حمل الظرف

مثاله بعد . ووجه آخر وهو أن املعاقد مجع مضاف، والتمييز من شرطه اإلفراد
طل زيتا، وجبة خزا، وخامت ذهبا، وباب ساجا، وثالثةُ عندي ر: التنوين قولك

 : أثوابا، ومثاله بعد نية التنوين وهي أبدا تكون يف نوعني
املركبات من أحد عشر إىل تسعة عشر؛ ألن أصله واحد وعشرة : أحدمها

 . فركبته ونويت التنوين
، وتسع عشر أحد عشر رجالً:  مثال األول،يف أفعل الذي ال يتصرف: والثاين

أنا أكثر منك ماالً  :أنا أكرم ِمنك أبا، ويف التنـزيل: جارية، ومثال الثاين قولك
وإن ترين ، ]١٢: الكهف[ وأحصى ِلما لبثوا أمدا، و]١٢: الكهف[ وأعز نفرا

ومثاله بعد املُضاف .  أصله أقل وأكثر ولكنه غري منصرف،أنا أقل منك ماالً
 دره فارسا، وما يف السماء موضع إهاب خاليا، وعلى التمرة مثلها هللا: واملُضاف إليه

واشتعل  ِطبت ِبِه نفسا، وتصبب بدنه عرقًا،: زبدا، ومثاله بعد الفعل والفاعل
وهذا  ، وضاق م ذرعا، وحسنت مستقرا، وساءت مرتفقًا،]٤: مرمي[ الرأس شيبا

 ألن التقدير تصبب عرق بدنه، ،املعىن فاعلاملنصوب مقلوب مشبه باملفعول، وهو يف 
 . واشتغل الشيب يف الرأس، وحسن استقرارهم يف اجلنة

 . واجب، وجائز، وممتنع: نقسم ثالثة أقسامتوأحكام التمييز : فصل
 مقدرا، أو بالنائب عن مأن يكون منصوبا بعامل املميز كان لفظًا أ: فالواجب

 ولو ،ه الم اجلرـهللا دره فارسا، فالناصب ل: الفعل من حروف اجلر، والظرف مثل

                                   

 .٢٩٣، ١/١٠٦:  الكتاب:ب إىل الربيع بن ضبع الفزاري، انظرونسمالبيت  )١(



 ١٤٠  كشف املشكل يف النحو

 ألنه خرب املبتدأ، والنائب عن ؛ لنصبت رجالً بعندي؛عندي أحد عشر رجالً: قُلت
 وأن تتم ، وأن يكون متأخرا عنه ألنه تفسري له، والتفسري ال يتقدم املفسر.الفعل أيضا
أو درمهًا فتقع حينئذ ثوبا :  مث تقول، فال يفيد،عندي أحد عشر:  تقول،به الفائدة

 . الفائدة بالتمييز خالفًا للحال
رطل زيتا، وخامت ذهبا، : فإنه مىت جاء بعد التنوين يف مثل قولك: وأما اجلائز

 وجاز اتباعه األول ، وجاز نصبه على التمييز،وباب ساجا، وثوب خزا، وثالثة أثوابا
 وثوب خز على ،ي خامت ذهبعند:  فإذا قُلت،على النصب واقعا موقع املشتق

 ومثله ثالثة أثواب، وجازت ، خامتٌ شريف، وثوب ناعم أو لني: فالتقدير،النعت
 وأجازوا اجلمع يف .ز، وخامت ذهب، وثالثة أثوابخثوب : اإلضافة إليه أيضا مثل

:  مثل،وكذلك التمييز بعد نعم وبئس. ا فاعرفهممتييز اآلحاد ألنه كالعوض من قلته
 وكرهوا أن جيمعوا ،فأجازوا ذلك ألجل حذف الفاعل. خوتك فافهمإجاالً ِنعم ر

:  مثل، فإن كان بعد الصفة املشبهة باسم الفاعل، وهو جيمع.عليه احلذف واإلفراد
 جاز أن ينصب على التمييز، وعلى التشبيه ، وحسن وجها،هذا رجل حسن وجه

 . حسن وجٍه:  مثل،باملفعول وجاز جره باإلضافة
ه ال جيوز تقدمي التمييز على املميز عند أحد من النحويني بإال : ا املمتنعوأمفإن

 ويتعلق بتصرف العامل ، فمنهم من جييز تقدمي التمييز عليه،الذي يقع بعد الفعل
 ) طويل: (وحجته قول الشاعر

ا بالِفراق تِطيبأهتجر ليلى بالفراق حبيبها        )١(وما كان نفس 
على تطيب وهو متييز، والصحيح أنه ال جيوز للعلة املتقدمة وهي أن فقدم نفسا 

 والبيت شاذ مل يسمع غريه، وال يصح االحتجاج به وهو ،التفسري ال يتقدم املفسر
 ) طويل: (أيضا يروى

   ............   وما كان نفسي بالفراق تطيب 
  .ما كان الشأن نفسي بالفراق تطيب: أي

                                   

 .٣/١٣٢٩، ٢جـ: شرح احلماسة للمرزوقي: انظرالبيت للمخبل السعدي، ) ١(



كشف املشكل يف النحو١٤١ 

مييز مقام املميز إال يف باب نعم وبئس، وال عطف بعضه وال جيوز إقامة الت
عندي :  فإن اتبعت بعضه بعضا بغري حرف جاز مثل قولك،على بعض خالفًا للنعت
 وال جيوز ، وال جيوز تعريفه وال تثنيته وال مجعه خالفًا للتوكيد.أحد عشر رطالً زيتا

 ؛عترب به املمسوح وما أشبهه وإمنا ي،أن نعترب بالتمييز كل املقادير كما ذكر بعضهم
 ولو اعتربت املقدار يف .ِمقدار ذلك:  أي،ما يف السماء موضع إهاب خاليا: مثل
 ألنه ال حيسن عندي ،ِعندي عصوان عوسجا، وباب ساجا، وجبةٌ خزا مل جيز: مثل

 وكذلك ال جيوز يف رجٍل حسٍن وجها مقدار حسن وجها فافهم ،مقدار باب ساجا
 . اهللا التوفيقذلك، وب

 بـاب االستثنـاء
ما االستثناء؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ وكم أدواته؟ وما : وفيه مخسة أسئلة

 ؟أحكامها
 ، أو بكلمة فيها معىن إال، فهو إخراج بعض من كل بإالَّ؟ االستثناء ماأما: فصلٌ

عندي :  مثل، منه وشرطه أن يكون االستثناء أقل من املستثىن.جاء القوم إال زيدا: مثل
عندي عشرة إال تسعة مل جيز عند األكثر ألنك إنما تخرج :  ولو قلت،عشرة إال أربعة
جاء :  مثل، والبعض أقل من الكل فإن كان من موجب كان منفيا،بعضا من كل
 وإن كان من منفي كان ٍ، فكما أوجبت ايء للقوم نفيته عن زيد،القوم إال زيدا

 ألن إال ، فكما نفيت ايء عن القوم أوجبته لزيٍد،جاء القوم إال زيدا:  مثل،موجبا
 .  ويدخل ما بعدها يف ما خرج منه ما قبلها،خترج ما بعدها مما دخل فيه ما قبلها

مقدم، : وأما على كم ينقسم االستثناء؟ فهو ينقسم على مخسة أضرب: فصل
 . ومنقطع، وموجب، وغري موجب، ومفرغ

وقيل له مقدم؛ ألنه قدم على املُستثىن منه : م مثلفاملقد ،ا أحدما جاءين إال زيد
 ) طويل: (قال الكميت

 بعشم احلق بعشإال م ١(وما ِلي( وما يلَ إالَّ آل أمحد شيعةٌ          

                                   

 . ٣٩  ص: اهلامشيات:انظر) ١(



 ١٤٢  كشف املشكل يف النحو

 ) بسيط: (وقال حسان بن ثابت
 رزا و١(إال السيوف وأطراف القَن( ينا فيك ليس لناوالناس ألب عل   

 وسمي منقطعا ألن االستثناء من ،ما يف الدار أحد إال ِحمارا: واملنقطع مثل
إال  فسجد املالئكة كلهم أمجعون :غري جنس املُستثىن منه، قال اهللا تعاىل

؛ ألن ]١٥٧: النساء[ ما هلم به من علم إال إتباع الظن، و]٣٠: احلجر[إبليس
 ، واتباع الظن ليس من العلم وقد يكون منقطعا من الصفةإبليس ليس من املالئكة

:  أي]٣، ٢: العصر[ إالَّ الذين آمنوا* إنَّ اإلنسان لِفي خسر: مثل قول اهللا تعاىل
ثُمَّ رددناه  :ِه عنه حنو قوله تعاىلـ وأكثر ما يأيت املنقطع وله خرب يفاد ِب.املؤمنني

 الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري إال ، و]٥: التني[  أسفلَ سافلني
ما :  مثاله،قام القوم إال زيدا، ويف حكمه االستثناء:  واملوجب مثل.]٦: التني[ ممنون

 .  قوموا إال زيدا، وليقم القوم إال أخاك: أكل أحد إال اخلبز إال زيدا، واألمر ومثاله
منفيا ومسيت املوجب موجبا وإمنا أشبه املوجب من حيث كان االستثناء منه 

االستفهام والنهي، وغري املوجب : ألنك عزيت صدر الكالم عن النفي وما أشبه مثل
 زيدا، ومثال ما قام أحد إالَّ:  مثال النفي.نفي، واستفهام، وي: ثالثة أنواع
ء من حلق النهي واالستفهام بالنفي ألنَّ االستثناأهل قام أحد إال زيدا؟ و: االستفهام

وجباجلميع م . 
 وما رأيت إالَّ زيدا، وال ؟ما قام إال زيد، وهل قام إال زيد: واملفرغ مثل
ألن إال فرغت االسم الذي بعدها للفعل الذي : له مفرغ  وقيل.مررت إال بزيد

 . قبلها، وشرطه أن يذكر االستثناء دون املستثىن منه
 . واجب، وجائز، وممتنع: عوأما أحكام االستثناء فثالثة أنوا: فصل

 أو مقدما، أو منقطعا ،أنَّ االستثناء مىت كان موجبا، أو يف حكمه: فالواجب
جاء القوم إال زيدا، وما جاء إال زيدا أحدا، وما يف الدار :  مثل،كان منصوبا أبدا

 . ساريةًأحد إالَّ

                                   

 .٢٠٠ص: ديوانه:انظر) ١(



كشف املشكل يف النحو١٤٣ 

 ما كان، وبنو متيم  فاحلجازيون ال جييزون إال نصبه كائنا، ويف املنقطع خالف
ما جاءت العرب :  فيقولون،جييزون اتباعها األول إذا كان من األحدين أو تابعا هلم

إال محار ا إذا كان غري تابع لألحدين إال فُالن الديلمي، وما يف الدار أحدبالرفع، فأم 
. ةًما يف الدار أحد إال ساري:  كقولك؛كان منصوبا عند اجلميع ِبال خالف بينهم
 ألن رفعه يؤدي إىل اعتقاده بدالً، وبدلُ ؛والنصب أجود عندي، على أصل االستثناء

ما يف الدار أحد إال محار، كان : الشيء من غريه يكون بدل غَلَط، فإذا قُلت
 والغلط ال يكون القرآن وال يف كالم فصيح، واملنقطع ،يف الدار رجلٌ محار: كقولك

 . فيهما فافهم ذلك
تباعه األول على إا اجلائز فإن االستثناء مىت كان غري موجب جاز وأم: فصل

ا غًتباع أجود ألنه يرجع مفرالبدل وجاز قطعه عنه منصوبا على أصل االستثناء، واإل
 ما قام أحد إال زيد، وهل مررت بأحد إال زيٍد: مع إسقاط البدل الزائد، مثاهلا مجيعا
ا إال زيدا؟ وال تضرب أحدوينوي به اإلتباع أو القطع.اوزيد  . 

ومن اجلائز أن االستثناء إذا كان بناقص جاز حذفه إذا ذكرت الصلة، قال اهللا 
وإن من أهل الكتاب إالَّ   و،]١٦٤: الصافات[ وما ِمنا إال له مقام معلوم :تعاىل

 .  ِبِه إال من له مقام معلوم، وإال ملن يؤمن:، واألصل]١٥٩: النساء[ ليؤمننَّ به
فإنه مىت كان االستثناء مفرغًا مل جيز نصبه على أصل االستثناء، : وأما املمتنع

 أو جتره باحلرف على حد ، أو ينصبه مفعوالً،ولكن يطلق عليه العامل، فريفعه فاعالً
 وقُلنا يف االستثناء .ما قام إال زيد، وال رأيت إال زيدا، وال مررت إال بزيٍد: قولك
ما :  فإذا قُلت،تباعاإ ألن الرفع واجلر فيه ال يكونان إال ؛ ال جيوز رفعه وال جره:املُقدم

إال :  وجيوز أن تقول،، فزيد بدل من أحدجاَء أحد إال زيد، وال مررت بأحٍد إال زيٍد
ما جاء إال زيدا، :  فإذا قلت. وهو أضعف الوجهني،زيدا فتنصبه على أصل االستثناء

 ألن البدل ال يتقدم على املبدل منه، فلم يبق إال أن ينصبه على ؛اإلتباعأحد مل جيز 
 ونظريه احلال ِمن . الوجه الضعيف حىت صار ال جيوز غريهي فقو،أصل االستثناء

جاءين رجلٌ مسرع حسن يف مسرع الرفع نعتا للرجل، وجاز : النكرة، فإنك إذا قُلت
جاءين رجالً مسرعا، فإن قدمته قوي : ل، فتقولنصبه على احلال على بعٍد وضعِف حا

 ألن النعت ال يتقدم ؛جاءين مسرعا رجلٌ: الوجه الضعيف فلم جيز إال النصب، فقلت



 ١٤٤  كشف املشكل يف النحو

 ا استدعاههاهنا ِلم ما أوردناهعلى املنعوت، وقد ذكرنا ذلك يف باب احلال، وإن
نه ال جيوز فيه البدل  وكذلك امتنع الرفع يف املوجب أل. يف البيانالقياس، وزيادةً

 .  ألن املفرغ ال يكون إال معتمدا على نفي أو شبهه؛جاء القوم إال زيدا: فتقول حنو
إال، وغري، وسوى، :  فثالث عشرة، وهي؟وأما كم أدوات االستثناء: فصل

 . ، وخالَ، وبلَه، وِسيماا، وما عدا، وليس، وال يكون، وحاشوسوا، وسواء، وما خال
فهي أم الباب تنصب ما بعدها إذا ) إالَّ(ا أحكامها فمختلفة، أما وأم: فصل

 أو ، وتتبع ما قبلها إذا كان منفيا،كان موجبا، أو مقدما، أو منقطعا كما مثلنا
وأما غري وسوى .  ويتصرف للعامل إذا كان مفرغًا،استفهاما، أو يا، وقد مثل ذلك

جاء :  مثل، غري سواء املمدودة مفتوحة السنيوسواء، وسوا تبني اإلعراب فيها يف
القوم غري زيٍد، وسواء زيٍد، وأما ِسوى وسوى بكسر السني وضمها فمقصور أن 

 وإعراب هذه األربعة األمساء يكون على حد إعراب االسم .حكم عليها باإلعراب
 يكون ما بعد إال  وال،الواقع بعد إالَّ إن نصبا فنصب، وإن جرا فجر، وإن رفعا فرفع

 .جمرورا باإلضافة
 وال يكون فهي أفعال ال يكون ما بعدها ، وأما ما خال وما عدا، وليس

 عمرا، وما قام أحد ما عدا أخاك، وجاَء جاء القوم ما خال: منصوبا يف الغالب مثل
القوم ليس زيدا، وال يكون زيدا فنصب على اخلرب لليس، وال يكون، واالسم 

 ،ليس زيد:  أن تقول-وهو ضعيف-وجيوز .  ليس أحدهم زيدا: تقديرهحمذوف
 ووجه آخر وهو أنه .وحيذف اخلرب، وضعف ألن االستثناء قد قوي فيه املنصوب

 واخلرب هاهنا ،جيوز حذف املستثىن ِمنه إذا كان عليه دليل، وال جيوز حذف االستثناء
حذف كثريا لداللة األخبار عليها، وهو أن األمساء ت: ووجه ثالث. االستثناء نفسه

وهو أن هذه األفعال تضمر : ووجه رابع. وال تحذف األخبار ألن ِبها تقع الفائدة
.   يف الغالب احترازا من الوجه الضعيف:فيها أمساؤها وال تضمر فيها أخبارها، وقلنا

  .-أعين الرفع بعد ليس وال يكون-
ا بعدمها إال النصب البتة، وأما حاشا وخال فأما ما خال، ما عدا فال جيوز فيم

 وخال ا وجعلت حاش،وبلَه، وال ِسيما فيكون مخريا فيما بعدها، إن شئت جررته
 زيٍد اجاء القوم حاش: حريف جر، وبله والسيما امسني مضافني إىل ما بعدمها فقلت



كشف املشكل يف النحو١٤٥ 

 وخال وبله، اوخال زيٍد، وبله زيٍد، مبعىن وال مثل زيٍد وإن شئت نصبت بعد حاش
حاشا زيدا :  وخال فعلني، وبله اسم فعل، ورفعت بعد ال سيما فقلتاوجعلت حاش

 ) كامل: (قال كعب بن زهري. وخال زيدا، وبله زيدا
تدع اجلَماجم ضاحيا هاماتها       )١(بلَه األكف كأنَّها لَم تخلِق

 ) بسيط: (ب قول اآلخر ويف النص. فضالً على األكِف: أي،فريوى خبفض األكف
متشي القطوف إذا غَنَّى احلداةُ ِبها مشي احلُواِر بلْه اجلُلة النجبا 

 ومنهم من . على أنها حرف، والنصب خبال على أنها فعلاواألجود اجلر حباش
 فعل متصرف ا وينصب م مجيعا، وحيتج على أن حاش، وخال عداايعد مع حاش
 ) بسيط: (بقول النابغة

)٢(وال أُحاشي ِمن األقوام ِمن أحِد    هشبهوال أرى فاعالً يف النَّاس ي
 سيما :جاء القوم مستعجلني سيما زيد على تقدير: وتقول يف الرفع بعد سيما

هو زيد، وال تضيف سيما إىل زيٍد بل جتعل ما مانعةً من اإلضافة وهو ضعيف جدا، 
قليالً، والسيئ فصار مجلة األمر أن غريا، وسوى، نع اإلضافة إال متألن ما ال تكاد 

 وما خال وما عدا وليس وال يكون تنصب ما بعدها، ،وسوا، وسواء جتر ما بعدها
واملنصوب باالستثناء يلحق .  وخال وعدا وبلَه وسيما يكون فيما بعدها خمريااوحاش

منهما بابا  وحنن نفرد لكل واحد .باملفعول به، وكذلك املتعجب منه واملنادى
 .نستويف فيه شرحهما إن شاء اهللا تعاىل

 قوي ه والناصب لالستثناء هو الفعل املوجود متعديا كان أو الزما ألن
 ولو ، أستثين: وال جيوز أن ينصب لفعل حمذوف تقديره.ال فتعدى إليهإباعتماده على 

 إىل غري  أنفي: أعطف، والنفي على تقدير:جاز ذلك جلاز نصب العطف على تقدير
 . ذلك من املعاين اجلمة، وقد ذكره طاهر بن أمحد وقس عليه إن شاء اهللا

 
                                   

 . ٤٨، ص٤  ج: شرح املفصل:انظر )١(
 .٤٢ ص: ديوان النابغة:انظر) ٢(



 ١٤٦  كشف املشكل يف النحو

 



كشف املشكل يف النحو١٤٧ 

 بـاب التعجـب
 ؟ما معىن التعجب؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ومنه ثالثة أسئلة

ما : املدح أو الذم للمتعجب منه مثاهلا:  معناه؟أما ما معىن التعجب: فصل
 يف موضع رفع باالبتداء وخربه اجلملة ردط اسم مأكرم زيدا وما أخبل عمرا، فما

 إذ ال بد لكلِّ مبتدأ من ،بعده، وأكرم ِفعلٌ ماٍض وفاعله مضمر فيه يعود على ما
 ، وال يربز هذا الضمري ألنه يعود على ما وهي مفردةٌ،ضمري يعود عليه من اخلرب

: ري التعجب قولكما أكرم الزيدين، وما أكرم العمرين، ونظريه يف غ: ولذلك يقول
ففي ضرب ضمري فاعل مستتر ال يربز  زيد ضرب عمرا، وزيد ضرب العمرين،

مث حذفته، وأوقعت ما . ن زيدسح:  قبل التعجب على فعل مثل.لعوده على مفرد
 مث احتجت إىل نصب املتعجب منه، وليس هناك شيٌء غري ما وهي ال تنصب ،موقعه

 فوجب أن تعيد لفظ الفعل بعد أن أكسبها ،ل فعل الزماملفعول ألنها بنيت يف حم
 أو يكون الظاهر تأكيدا ،البناء، مث تدخل عليه مهزة النقل فتنصب به املتعجب

 وهو املمدوح أو ، واملنصوب يف باب التعجب مشبه باملفعول به.للمتعجب احملذوف
 . رم زيد جدا وكان حقه أن يكون فاعالً ألنَّ معىن ما أكرم زيدا أك،املذموم

ضرب منه جييء على : فهو ينقسم على ضربني: وأما على كم ينقسم: فصل
 النار فما أصربهم على :ما أكرمه، وما أخبله، قال اهللا تعاىل: صيغة ما أفعله مثل

أكرم بزيٍد، وأخبل : ل به مثلِعفْجتيء على صيغة أَ: ، والضرب الثاين]١٧٥: البقرة[
ع وشبهه فعل ماض ، فأِمس]٣٨: مرمي[ أمسع ِبِهم وأبصر :حانهبعمٍر، وقال اهللا سب

فارغ من الضمري ألنه ليس قبله اسم يعود الضمري إليه، وال مبتدأ يطالب به، وفاعله 
 ألنه فاعل، ؛ فقد صار يقدر فيه الرفع،ارور حبرف اجلر وهو املتعجب منه أيضا

 :دخول البناء فتقدير أحسن بزيدوالنصب ألنه مفعول متعجب منه، ويعرب باجلر ل
 وكان حق هذا الفعل أن يكون مبنيا على الفتح ألنه فعل ماض دخلت ،حسن زيد

 ، وكُِسرت عينه فأشبه فعل األمر وليس بأمر،نس وكان أصله ح،عليه مهزة النقل
ن بزيٍد فرمبا كان حسنا ورمبا كان ِسح إذا قلت أَ.ألنه يدخله الصدق والكذب

  .أحسن بزيد ظنك: واألمر ال يدخله صدق وال كذب يف مثل قولك ،قبيحا
واحد واالثنني واجلمع الوهو أن هذا الفعل فارغ يأيت بلفظ : ووجه آخر
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 يا زيد أحسن بعمرو، أيا زيدان أحسن بعمرو، ويا زيدون أحسن :واملؤنث من حنو
 ويا هند ما . يا زيدان ما أحسن عمرا: ألن املعىن،بعمرو، ويا هند أحسن بعمرو

يا زيدان، : أحسن عمرا، ولو كان فعل أمر لربز فيه الضمري يف التثنية واجلمع فقلت
حسِنوا، وأحسين بعمرٍو، فمبين على أصل البناء وهو أويا زيدون، ويا هند أحسنا، و

الوقف ومل ينب على احلركة كسائر األفعال املاضية ألنه قد فارقها يف األوجه اليت 
 وذلك أن املستقبل ضارع األمساء فأعرب، ،ستقبل فحركت لذلكشات ا امل

:  وهي،وضارع به املاضي بأشد املضارعة وذلك من ستة أوجه يقع فيها موقعه
  .الصفة، والصلة، واحلال، واخلرب، والشرط، واجلزاء، فبين على حركة

جزاًء وهذا الفعل ال يقع صلة، وال صفة، وال حاالً، والخربا، وال شرطًا، وال 
نه بِني على الوقف ملالقاته فعل األمر إ:  وقد قيل،فبقي على أصله مبنيا على الوقف

نها بِنيت ملالقاا ما إ:  وكذلك قيل يف ما. والصحيح ما ذكرت لك،من جهة اللفظ
 ألن ؛ والعلة املقدمة أجود على األصل، وهذه هلا مثيلة،اليت للنفي من جهة اللفظ

 . رج عن أصله وهو اإلعراب إال بشيئني فافهم ذلكاالسم ال خي
 . واجب، وجائز، وممتنع:  ينقسم ثالثة أقسامة،وأما أحكام هذا الباب فكثري: فصل

:  مثللَع قد صيغ على فَا ثالثييا ماضأن يكون التعجب فعالً: فالواجب
حسما أحسنه، وأَ:  وأدخلت عليه مهزة النقل فقيل،نالتصرف  ومنع ،ن بهِسح

. أحسن بزيٍد: ما أحسن زيدا، أو تقديرا مثل: ونصب به املتعجب منه لفظًا مثل
وإنما وجب أن يكون ماضيا ألن فيه معىن املدح، والذم وأنت ال متدح، وال تذم إال 

 ووجب أن يكون ثُالثيا ألنه أخف أوزان الفعل، وهذا الباب كثري .على املاضي
بأخف األفعال ووجب أن يصاغ قبل مهزة النقل على االستعمال، فوجب أن يكون 

ما أضرب : ل ليكون خاصا للطباع ليستحق به صاحبه املدح، أو الذم فلو قُلتعفَ
ب زيد أي صار كثري الضرب رض:  مثل،لعزيدا لعمرو لكنت قد صغته أوالً على فَ
ل لتعديه إىل  ووجب أن تدخل عليه مهزة النق.معروفًا به، ولذلك جاز التعجب به

 ألن املتعدي يف هذا الباب يصري الزما ال يتعدى إال بواسطة ألنه ال يتعجب ،املفعول
ل كما قدمت لك وفعل الزم أبدا، ووجب أن مينع التصرف عبه حىت يصاغ على فَ

 : لثالث علل
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 . ال يكونان على مستقبلمها لمدح والذم ولأنه : إحدامها
 أال ترى أن ، نفس املعىن فأشبه احلروف وهي ال تتصرفأنه قد جِعلَ: والثانية

تعجبت من حسن زيٍد، وقد مضى تلخيص : ما أحسن زيدا خبالف قولك: قولك
 . ذلك يف باب األفعال اليت تتصرف

أنه بكثرة استعماله قد جرى جمرى املثل فال جيوز تغيريه حبال، : ةلثوالعلة الثا
ألن الفعل إذا عدي، وذُِكر معه مفعوله وجب  منهووجب أن ينصب به املتعجب 

 وأحسنك ،ما أحسن زيدا وما أحسن هذا: نصبه به، مل جيز إلغاؤه فتقول فيه
ما أحسني بنون واحدة مشددة الجتماع :  وإن شئت أدغمت فقلت،وأحسنين

  ولو استفهمت جلئت بنون،]٩٥: الكهف[ ما مكَِّني فيه ربي :املثلني كما قُرئ
ما أحسنت، ولو :  فإن نفيت حذفت النون رأسا فقلت؟ما أحسين: خفيفة، فقلت

خاطبت غريك لكان أحسن بلفظ واحد وجعلت الدليل على اختالف املعاين 
ما أحسن زيدا، يف التعجب، وما :  فقلت،اختالف إعراب االسم الذي بعد أحسن

رت لك هذه املسألة حسن زيٍد؟ يف االستفهام، وذكأأحسن زيد يف النفي، وما 
 لك إىل معرفة هذا العلم، وتعظيما له يف عينك  استدعاًء،وليس من باب التعجب

 فهي ، وتستمد منه صالح لفظها ومعناها،ألنه أصلٌ كبري تستند إليه العلوم كُلها
محتاجة إليه وهو مستغن عنها، ومن تبحر فيه، ونفذ فكره يف معانيه قلَّ خالفه ألهل 

 .نه يكشف له عن علم موجبات التسامي، ويوضح له غامضات املعاين أل؛احلق
 يف أدياا إالَّ من قبل جهلها فافهم ىوالفرق املختلفة ال تتهافت إال فيها وال تؤت

 . وهذا شيٌء عرض ونعود إىل الكالم األول. ذلك
منه  فإنه جيوز أن يفصل بني التعجب، وبني االسم املُتعجب ؛وأما اجلائز: فصل

ا :  فاألول مثل،باالستثناء، وما جيري جمراهوما أحسن إال ،خوتكإما أكرم إال زيد 
ومن اجلائز على . ما أحسن لوال عيناه زيدا، وما أشبه: والثاين مثل. شراك نعلك

 ما أحسن اليوم عمرا، وما أكرم عندك : تقول،حسب اخلالف الفصل بالظرف
  .يزهزيدا، ومن مينع هذا أكثر ممن جي

وأجازوا الفصل بني ما وفعل التعجب بكان، وصار وأصبح وأمسى وظل 
وبات، فكان إمجاع لعمومها، وما فيها خالف إال أن تعتقد فيها الزيادة جاز عند 
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 وما أمسى أعلمه، ، وما أصبح أكرمه، ما كان أحسن زيدا: فتقول،اجلميع ومل ميتنع
ما : ستقبل بني ما، وفعل التعجب فقال وأجاز الكسائي الفصل بامل.وما صار أفهمه

 فجاء بالفعل توطئة ، أحسنه كأنه تصور شيئًا فتعجب منهيءخيرج أطوله، وما جي
 . وهذا على اجلُملة ضعيف أجاز أم مل جيز،لالستقبال

،  وما أصيغره،سنهي ما أح: فقال، وقد مسع لبعض العرب تصغري فعل التعجب
 فكأنه ؛التصغري على التحقيق للضمري الذي فيه و.ولذلك اعتقد فيه الفراء االمسية

 . انتشر على الفعل فصغر، بدليل أن أحسن بزيٍد ال يصغر خللوه من الضمري فاعرفه
 ) طويل: ( قال شقران،وجيوز حذف ضمري املتعجب منه إذا دلَّ عليه الكالم

)١(على كُل حال ما أعفَّ وأكرما  أولئك قومي بارك اهللا فيهم       
 . أعفهم وأكرمهم:ادأر

 ومن جملتها ، وأما املمتنع فإنه ميتنع التعجب باألفعال الرباعية فما فوقها
 ، وال ما أقتدره على الكالم،األلوان والعاهات، واخللق الثابتة، فال جيوز ما أقرمطه
 : ما أمحره، وال: وال، ما أصفره:وال ما استخرجه للكتاب، وكذلك األلوان ال جيوز

 وأنت تريد أنه كثري البيض ، ما أبيضه: ما أبيضه، فإن قلت للطائر:ده، والما أسو
 )رجز: (جاز كما قالوا

جارية يف ثوا الفضفاض          )٢(أبيض من أخت بين إباض
ما :  شبه كثره أوالدها لغري رشده بالبيض وكذلك لو أردت مبا أمحره أي

 جاز ذلك ألن أصله ، أسوده السودد ومبا،مبا أصفره الصفريومار، حلأشبهه با
 ما أعوره : ال جيوز، وكذلك العاهات.الثالثي، وأصل األلوان اخلُماسي، والسداسي

أعرجه؛ ألن أصله إعوار بوزن إفعال، وهو ما وال ما أعماه، وال ما أشله، وال 
 يعمى وعمى العني، من أفعال ينه من عمسداسي فإن أردت عمى القلب جاز أل

 وكذلك اخللقة الثابتة ال جيوز أن تقول يف من أردت أن تعجب من رأسه، أو .يفعال

                                   

 .٤/١٦٠٣للمرزوقي شرح ديوان احلماسة : انظر ،شقرانل منسوبالبيت ) ١(
 .١١٥:  كتاب اجلمل للزجاجي:انظر ، إىل رؤبة بن العجاجمنسوبالبيت ) ٢(



كشف املشكل يف النحو١٥١ 

رأسه، وال ما أ ما : أو شيء من أعضائه. أو ظهره، أو بطنه أو يده، أو رجله،وجهه
 ومبا ، الرياسة: فإن أردت مبا أرأسه. وال ما أظهره وأبطنه وأيداه وأرجله،أوجه

ا أبطنه املكيدة، ومبا أيداه العطية، ومبا أرجله  ومبا أظهره القوة، ومب.أوجهه الوجاهة
 .الرجلة جاز ذلك

كان :  فعل ال مصدر له مثللومن املمتنع أيضا التعجب بالفعل املستقبل وبك
 إذا . وكل فعل ماض من اخللق، واأللوان، والعاهات الزائدة على الثالثي.وأخواا

عجب منه ليعلم أنه له واجتلب  وأضفه إىل املت،امتنع عليك التعجب به فخذ مصدره
 ما أشد قرمطة زيٍد، وأبني : فقل،فعالً ثالثيا وأوقعه على ذلك املصدر املضاف

 فإذا أردت أن تعجب من خلقة ثابتة فاجتلب .عوره، وأقىن حمرته، وأنصع بياضه
 وطول يده إذا أردت ،ما أكرب رأسه:  فقل،ِفعالً ثالثيا مث أوقعه على ذلك العضو

 وإمنا امتنع التعجب به على صيغة ما أرأسه ألنه اسم جامد ال فعل ،لول ال الطُوالطَ
 ه وكل فعل امتنع فيه ما أفعل، ولو قدرت له فعالً لكان فعله زائدا على الثالثي،له

 وهو أفعلهم وفالن أفعل من فُالن، فكما ال جيوز ما أبيضه ال جيوز ،بهميتنع فيه أفعل 
وقد جاء بيت شاذٌ ال .  من عمرو، وال هو أبيض القومأبيض به، وال زيد أبيض

 )بسيط: (يقاس عليه وهو قول طرفة بن العبد
 )١(فأنت أبيضهم ِسربال طبَّاخ     إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم

 ألنه ال ،ومعىن البيت يف اهلجاء أنه ال يسود ثوب هذا املهجو من دخان املطبخ
 يعسر : أي،وة وهي ااعة حني يشتد أكل الرجال وال يطبخ يف الشت،ينحر للضيف

   تؤيت أُكُلها كل حني بإذن : واألكل هاهنا املأكول نفسه، ومنه قول اهللا تعاىل،طلبه
، وإمنا يسود ِسرباله من دخان الكري ألنه هجا رجالً حدادا بدليل ]٢٥: إبراهيم[ ربها
 ) بسيط: (قوله

         ............... إال املساحي وإال كري نفَّاخ
فأما قول . أبيضهم كالم ضعيف مل يسمع فيه إال هذه اللفظة وحدها: فقوله

                                   

 .٦/٩٣: شرح املفصل: انظر) ١(
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 ) رجز: (الشاعر
              ................... أبيض من أخت بين أباِضي

فقد ذكرنا معناه وأنه أراد البيض ال البياض ولو مسع مع بيت طرفة غريه لكان 
 . وكًا ألن الشاذ ال يكون من جهتني وال أكثر وإنما يسمع من ِجهة واحدةمذهبا مسل

ا يف هذا الباب الفصل بغري ما ذكرنا وإبراز الضمري، وتقدمي ومن املمتنع أيض
 وال بزيٍد ، وال زيدا ما أحسن، ما زيدا أحسن: ال جيوز،املتعجب منه على الفعل

 .  فافهم ذلك.ال يتصرف يف معمولهأحسن؛ ألن الفعل غري متصرف يف نفسه ف
 بــاب النـداء

 ؟كم أدوات النداء؟ وعلى كم ينفسم املنادى؟ وما أحكام هذا الباب: وفيه ثالثة أسئلة
يا، وأيا، وهيا، وأي، ووا، : ، وهيع فسب؟أما كم أدوات النداء: فصل

، ووازيداه، يا زيد، وأازيد، وأيا زيد، وهيا زيد، وأي زيد: واهلمزة، مثال اجلميع
فيا وأيا وهيا واو مستعملة يف القرب ويف البعد عند متديد الصوت، وأي . وأزيد

أي زيد، وازيد يستعمالن يف القرب عند املخاطبات وال ينادى ما : واهلمزة مثل
وازيداه، واعجباه، : ووا ال تستعمل إال يف الندبة وعند األمور العظيمة مثل. البعيد

 ) وافر: (ه ذلك، قال الشاعرواسفاه، وما ِأشب
اخلضيب الشيب والرأس فوأسفا أِسفت على شباٍب         )١(نعاه

 . ومعىن النداء التصويت باملنادى
 .معرب، ومبين:  فهو ينقسم على ضربني؟وأما على كم ينقسم املنادى: فصل
السم املُنادى املضاف ويف حكمه املشبه به، وا: أحدهما:  ضربانب فاملعر

يا غُالم زيٍد، ويا رفيقًا بالعباد، ويا راكبا مجالً، ويا :  مثاله،الطويل، وإعرابه النصب
اعملوا آل  ، و]١٣: األحزاب[ يا أهل يثرب : قال اهللا تعاىل،سالكًا طريقًا وعرا

 ) طويل: ( وقال الشاعر]١٣: سبأ[ داود شكرا
)٢( ابِن طريِفىكأنَّك ملْ جتْزع عل رقًاوأيا شجر اخلابور مالك م      

                                   

 .٢٤٦:  جمالس ثعلب:انظر العتاهية، يبأل منسوبالبيت ) ١(
 .١٥٠  ص: احلماسة الصغرى:يلى بنت طريف، انظرلالبيت ل) ٢(



كشف املشكل يف النحو١٥٣ 

 ،ري مقصودة، وإعراا أيضا النصبغيف النكرة املفردة إذا كانت : والضرب الثاين
 ) وافر: (يا رجالً من أهل العراق إذا مل تقصد شخصا بعينه، قال الشاعر: تقول

أعبدا حلَّ يف شعبا غريبا           )١(ألؤما ال أبا لك واغِترابا
 ) وافر: (مثلهو

ِك ورمحةُ اهللا السالملَيذاِت عرٍق          )٢(ع أال يا خنلة ِمن
املقصود النكرة، وهما مبنيان : والثاين. املفرد املعرفة: أحدمها: واملبين ضربان

      : قال اهللا تعاىل، يا زيد: مثال املعرفة،على الضم ما خالَ املرخم يف أحد وجهيه
الميا نوح اهبط بس ]٤٨: هود[و ،يا صاحل ائتنا ]و]٧٧: األعراف ، يا شعيب

يا رجل، ويا غالم، إذا أقبلت عليه، :  ومثال النكرة املقصودة]٦٣: هود[ اتكوأصل
يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء   و،]١٠: سبأ[ يا جبال أويب معه :قال اهللا تعاىل

 . ]٤٤: هود[ أقلعي
معرف باأللف والالم، كالرجل : بني أحدهمافاملفرد املعرفة خيرج على ضر

 قال اهللا ،يا أيها الرجل:  مثل، فهذا وحنوه ال ينادى إال بأي وها التنبيه غالبا،والغالم
يا أيها  ، و]٢١: البقرة[ يا أيها الناس ، و]٦: االنفطار[ يا أيها اإلنسان :تعاىل

يا اهللا : ا من كلمة واحدة وهي قوهلم غالبا احتراز:، وقلنا]١: الكافرون[ الكافرون
يا الرمحن، وما أشبهه مل جيز، : اغفر لنا، وال جيوز إال يف اسم اهللا وحده، ولو قلت

:  والثاين،كثرة االستعمال:  ألمرين أحدمها-عز وجل-وإمنا جاز يف اسم اهللا وحده 
ورمبا . لهأا أعين الم التعريف صارت كالعوض من اهلمزة احملذوفة ألن أصله إال 

اللهم، قال اهللا : أبدلوا أيضا يف اسم اهللا وحده امليم شديدة من حرف النداء فقالوا
: آل عمران[ اللهم مالك امللك ، ]٤٦: الزمر[ قُل اللهم فاطر السماوات :تعاىل
 : ، وال جيوز اجلمع بينهما إال ضرورة يف الشعر كما قيل]٢٦

مَّ ملَّلِت يا الله٣(اسبَّحت أو ه( 
                                   

 . ٥٦:  ديوانه: انظر،ريرجلالبيت ) ١(
 .١٥٩: اجلمل للزجاجي : انظر،البيت لألحوص األوسي) ٢(
 .١٧٧:  اجلمل للزجاجي:انظر البيت غري منسوب،) ٣(



 ١٥٤  كشف املشكل يف النحو

 . فهذا أحد ضريب املعرفة املفردة من اإلضافة
الذي : أحدمها:  وهو ينقسم على أربعة أضرب،معرفةٌ علَم: والضرب الثاين

 والترخيم قَطع حرٍف من آخر الكلمة ،املرخم: والثاين.  يا زيد ويا عمرو:قَدمنا وهو
منهم من يتركه : إذا كانت رباعية فما فوق الرباعي، وللعرب يف الترخيم مذهبان

: ر، وقد قُرئباج وحارث يف  ويا جاِبيا حاِر: على حركته ويبنيه على لفظه فيقول
 كيا مالك ِليقِض علينا رب ]بسيط: ( بكسر الالم قال كُثري]٧٧: الزخرف ( 

يا حار ال أرِمني منكم ِبداهيٍة       )١(مل يلقها سوقة قبلي وال ملِك
 ويا جاب يا حار: ضم كأن مل حيذف منه شيء فيقولومنهم من يبنيه على ال

 ) رجز: (قال الشاعر
فإنَّه البن كُراع جار              ال تظلمن ساملًا يا حار

ثبه ياثب : وال يرخم الثالثي إال أن يكون يف آخره تاُء التأنيث فيحذف كقوهلم
يا مل يحذف منه غري تاء ويف عزة ياعز، وكذلك لو كان املؤنث رباعيا، أو خماس

 فإن بقي االسم املُرخم على أكثر ،ربع، ويف عثمانة يا عثمانأيا : التأنيث تقول يف أربعة
 فقيل يف منصور ، مد ولني، حذف ذلك احلرففمن ثالثة أحرف وكان يف آخره حر

 ) كامل: ( يا منص، ويا ِمفْض، ويا شرحِب، قال الشاعر:ومفصال وشرحبيل
يا مروان مطيَّيت حمبوسةٌ             )٢(احلَباء وربها لَم ييأسترجو 

نداء الندبة والعمل فيه أن تزيد يف أوله واوا، وألفًا ويف آخره : والضرب الثالث
وازيداه، :  فإن وصلت سقطت اهلاء مثال األول قولك،ألفًا، وهاًء يف الوقف

))اه، قُِتلَ جعفر واجعفراهقُِتلَ زيد وازيد((: واعمراه، قال النيب 
: ومثال الثاين. )٣(

وا أمري املؤمنيناه، وا من :  ورمبا ندبوا املضاف واملشبه به فقالوا.وازيداه، واعمراه
 .  ويف املنعوت وازيدا الظريفاه يف قول بعضهم،حفر بئر زمزماه

                                   

 .١٨٠:  ديوان زهري:زهري، انظرلالبيت  )١(
 .٢/٤٨٢:  ديوانه:انظر: لفرزدقل البيت) ٢(
 . ١/٢٠٤: يف املسندأمحد رواه ) ٣(



كشف املشكل يف النحو١٥٥ 

ملستغاث  وهو يكون جمرورا بالم مفتوحة مع ا،نداُء االستغاثة: والضرب الرابع
 ) وافر: ( مكسورة مع املستغاث له ومنه قول الشاعر،به

تكنَّفين الوشاةُ فأزعجوين            )١(فيا هللا لِلواشي املُطَاِع 
بكٍر زيد وِليا لَ:  فقلت،فإن عطفت على املستغاث كسرت الالم مع املعطوف

 ) بسيط: ( قال الشاعر،عمرووِل
 )٢(لعجِبلشبان ِللكهول وِليا لَ

حني طعنه العلج مريا هللا وللمسلمني ِللعلج: وقال ع . 
 . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكام النداء ثالثة أقسام: فصل

 أو ،فالواجب أنك مىت اتبعت املُنادى املفرد تابعا مضافًا ِمن نعٍت، أو تأكيٍد
و ويا عمر اخلُلق اجلميل،  صاحبيا زيد:  فقلت،عطف، أو بدل وجب نصب التابع

نفسه، ويا حممدضافًا، أو . اهللا أقبال، ويا زيد أخانا أقبل وعبدومىت اتبعت املُضافا م 
يا عبد اهللا صاحب القوم :  فقلت يف النعت،مفردا نصبته ما خال العطف باملفرد

االق باأ يا :يا تيم عدي كلكم أمجعني، ويف البدل: ، ويف التأكيدالظريفسم زيد، 
 فإن عطفت مضافًا ، زيدا وعمرا أقبال، وإن شئت جعلت هذا عطف بيانوايأخوينا

فأما إذا عطفت مفردا بنيته على الضم ألنه مبنـزلة . سمايا عبد اهللا وأبا الق: قلت
 . ويا زيد:  كأنك قلت،يا عبد اهللا زيد: نداء فقلت

عه على لفظ فإنك مىت نعت املفرد، أو أكدته مبفرد جاز رف: وأما اجلائز
ألنه مفعول يف النصب  ألن موضع كل منادى ، وجاز نصبه على موضعه،املنادى
 :  قال جرير يف النصب، والظريفيا زيد الظريف:  مثال النعت،املعىن

 عدى     )٣( اجلوادابأجود منك يا عمرفما كعب بن مامة وابن س
طفت ما فيه األلف  وكذلك إذا ع.يا متيم أمجعون وأمجعني: ومثال التأكيد

 ) وافر: (، قال الشاعرلُ والرجيا زيد والرجلَ:  تقول،والالم جاز فيه الوجهان

                                   

 .٢/٣١٩: الكتاب: البيت لقيس بن ذريح، انظر) ١(
 . ٤/٢٥٦:  املقتضب: انظر،ذيلالبيت لعبد اهللا بن مسلم اهل) ٢(
 .١٠٧:  ديوانه:انظر )٣(



 ١٥٦  كشف املشكل يف النحو

 ِسرياأال يا زيد والضحاك          )١(فقد جاوزمتا خمر الطريق
ِ وإذا اضطر شاعر إىل تنوين مفرد جاز له تنوينه .يروى بنصِب الضحاك ورفعه
ليل، وبالنصب على األصل، وهو مذهب عمرو بن بالرفع على اللفظ وهو مذهب اخل

 ) وافر: (العالء، قال الشاعر
السالم طَرس عليك يا ما              )٢(ولَيهليع اهللا يا مطر سالم
 ) بسيط: (روي بنصب األول ورفعه، ومثله قول األسود بن عفار اجلدشي

يك يا طسم جملّلةًغبذُوقي ل             )٣(ت لعمري أعجب العجبيفقد أت
 وجيوز حذف حرف النداء .ب مطر، ورفعه وكذلك البيت الثاينصيروى بن

اعملوا آل داود ، و]٢٩: يوسف[ يوسف أعرض عن هذا : قال اهللا تعاىل،غالبا
 ) كامل: ( وقال الشاعر،]١٣: سبأ[ شكرا

 فندالً زريق املال ندلَ الثَّعالِب
د األحكام الواجبة، وحذف حرف النداء من النكرة فهو ض: وأما املمتنع

 رجلُ : ويا رجالً من أهل العراق، حنو أن تقول يف يا رجلُ،مقصودة وغري مقصودة
أطرق كَرا إنَّ النعامة يف : ( ورجالً من أهل العراق أقبل، وقد جاء يف املثل،أقبل
ل موضوعة على ما  فإن األمثا. ويا خمنوق،يا كرى:  أي،)وافتد خمنوق(، )القُرى

 أال ترى ،مسعت عليه ال جيوز تبديلها سواء أصابت حقيقة األصل أو أخرجت عنها
بفتح اهلمزة من أجابة، وذلك غري جائز ) جابةإأساء مسعا فأساء : (أم قالوا يف املثل

 وقد ِعيب على امرئ القيس ،يف غري املثل فعلى ال يقاس على اطرق كَرا ألنه مثل
 ) كامل(:  قوله

لعمري لَسعد بن الرباب إذا عدا   )٤(أحب إلينا منك فافرس حمر 

                                   

 . ١٦٥: اجلمل للزجاجي: ، انظرغري منسوبالبيت ) ١(
 .١/٣١٣:  الكتاب: انظر،البيت لألحوص األنصاري) ٢(
  .١٠/٤٧:  األغاين:انظر )٣(
 .١١٣:  ديوانه:انظر) ٤(



كشف املشكل يف النحو١٥٧ 

 : حنو أن تقول يف يا هذا أقبل،أراد يافا فرس فحذف حرف النداء من املُبهم
 : هذا أقبل، وقد ِعيب على املُتنيب قوله

هِذي برزت لنا فهجت رِسيا       )١(مث انثنيت وما شفيت نسيا
 فافهم ،النداء من هذي وهو غري جائز عند أحد من النحوينيفحذف حرف 

 . ذلك، وقس عليه تصب إن شاء اهللا تعاىل
 باب الحروف التي تنصب الفعل المستقبل

كم هي؟ وما معانيها؟ وما شرائطها؟ وعلى كم تنقسم؟ وما : وفيه مخسة أسئلة
 أحكامها؟
 :فهي تسعة: أما كم هي: فصل

ىت، والواو، والفاء، وأو يف اجلواب، والم أن، ولن، وكي، وإذن، وح
 فهي اسم ناقص مبعىن املصدر وكلُّها حروف إال أنْ. الغرض يف املُوجب، وغريه

يعجبين أن : يحكم على موضعها باإلعراب رفعا ونصبا وجرا، فالرفع مثل قولك
 ألن ،ولكن كرهت أن يقوم:  يعجبين ِقيامك، والنصب مثل: ألن التقدير،يقوم
 عجبت ، أي،عجبت من أن تقوم:  واجلر مثل قولك، كرهت قيامك:لتقديرا

 . من قيامك هكذا أبدا تصلها بالفعل الذي بعدها وتقدرها مبصدره
 املستقبل ألا في ن: املصدر، ومعىن لن: فمعىن أن،ومعانيها خمتلفة: فصل

فإن  :  تعاىل مل يفعل فُالن ذلك قط، ولن تفعله أبدا، قال اهللا: تقول،ة ملضنقي
:  أالَ ترى أنك تقول، الغرض: ومعىن كي،]٢٤: البقرة[ مل تفعلوا ولن تفعلوا
 ألا ؛ الغاية: ومعىن حىت،فتجعل غرض سؤالك العطية. سألتك كي تعطيين

 ألنها ال تكون إال جوابا يف ، اجلواب: ومعىن إذن والواو والفاء وأو،مبعىن إىل أن
غرض كمعىن كي، وهي يف األصل الم جر تدخل على  ال:ومعىن الالم. الغالب

 ويف ، زرتك لتزورين: ومثاهلا يف الواجب،املفعول من أجله ، ولذلك كُسرت
ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما  :  قال اهللا تعاىل، ما سألتك لتحرمين:النفي

                                   

 . ١/٣٨٢:  شرح ديوان املتنيب للربقوقي:انظر )١(



 ١٥٨  كشف املشكل يف النحو

 ت ِفيهموما كان اهللا ليعذم وأن :، وقال تعاىل]١٧٩: آل عمران[ أنتم عليه
]٣٣: األنفال[ . 

 أنها كلها : أحدمها،وشرائطها أنها ال تعمل يف الفعل حىت تنقله نقلني: فصل
:  فال يكون الفعل معها فال حاضرا أبدا، والنقل الثاين،تنقله من احلال إىل االستقبال

نا كلمة  ألنه هو وفاعله كا، فإنها تنقله من التمام إىل النقصان،خمتلف كاختالفها
 والصلة ،تامة حىت دخلت عليه أن فصيرته بعض كلمة من حيث كان صلة هلا

 ، وكي والالم ينقالنه إىل الغرض، ولن تنقله من اإلجياب إىل النفي،بعض املوصول
 فتقلبه من اإلام إىل التخصيص، ،وحىت تغيبه وجتره ألنه كان قبل دخوهلا مبهما

 . ه من الوجوب وتصيره وجوبا غري واجٍبوإذن والفاء، وأو، والواو تنقل
فاألصل . أصلٌ، وحممول على األصل: وهي تنقسم على ضربني: فصل

 ألنها تعمل بأنفسها وما ،أنْ، ولن، وكي، وإذن: منها األربعة األول وهي
ِسرت :  فإذا قلت، وتكون أن مقدرة معه،عداها حممولٌ على أن يعمل معناها

 سرت إىل أن تطلع الشمس، وكذلك إذا قلت يف :اه فمعن،حىت مطلع الشمس
 . ن أقوم معك وكذلك الباقيأ ف:قُم فأقوم معك كان التقدير: األجوبة

 أما أنْ فإنها ال تعمل إالَّ إذا كان الفعل ،وأحكامها كثرية خمتلفة: فصل
 وأخاف أن تفعل، فإذا ،أرجو أن تقوم: الذي قبلها فعل طمع، أو إشفاق مثل

بل تكون خمففة من الثقيلة، ، لفعل قبلها فعل حتقيق فإنها ال تعمل فيه شيئًاكان ا
أنك تقوم وأكثر ما جتيء :  بالرفع، والتقديرأعلم أن تقوم: وذلك حنو قولك

قد، وال، والسني، وسوف، :  وهي،املخففة هذه ومعها فعلٌ بأحد أربعة أحرف
وحسبوا  :، وقال تعاىل]١١٣: ائدةامل[ ونعلم أن قد صدقتنا : قال اهللا تعاىل
، يف بعض القراءة، ]٨٩: طه[ أال يرجع إليهم، و]٧١: املائدة[ أال تكون فتنة

، وهذه أيضا اسم ناقص ]٢٠: املزمل[ علم أن سيكون منكم مرضى: وقال
أن : أحدمها: يحكم على موضعه باإلعراب وقد تكون أن حرفًا يف موضعني

: ص[ واصربوا أن امشوا  : مثل قوله تعاىل،مبعىن التفسريتكون مبعىن أي اليت 
 وأكثر ما تكون هذه ،]١٠٤: الصافات[ يا إبراهيمأن وناديناه : ، ويف مثل]٦

فلمَّا أن  : مثل قوله تعاىل، واملوضع الثاين تكون فيه زائدة.مع األمر والنداء



كشف املشكل يف النحو١٥٩ 

 زائدة للصلة وربما جزم نأ و.فلما جاء البشري:  معناه]٩٦: يوسف[ جاء البشري
 ) طويل:  ( ألنها نقيضها كما قال بعضهم،ِبها الشاعر ضرورة تشبيها ِبلم

)١(علَى أهلها ِمن قبل أن تنفلِت إذا جادت الدنيا عليك فجد ِبها
 : والقوايف مكسورة بدليل قوله

فال شرَّها شر إذا هي أقبلت        وال خريها خري إذا تولِّت 
 . وهذا كُلُّه كَالم على أنْ
مينعها ال  فإنها أبدا تكون عاملة على كل حاٍل ،رضغفأما لن، وكي، والم ال

 . شيٌء من العمل، وال خيرج إىل وجٍه آخر
 تكون ِبمعىن إىل جمردة من أن، وعاطفة ِبمعىن :وأما حتى فلَها أربعة مواضع

عىن إىل أن، أو كي، وهي املقصودة يف هذا الواو، وحرف ابتداء، وناصبة للفعل مب
 وال تكون ناصبة حىت يكون الفعل معها خالصا لالستقبال، وقد شرطنا ذلك .الباب

 ولكن خصت حىت بإعادة الشرط ال تدخل على كل ،يف مجيع احلروف النواصب
دعوت : ِفعل ماضيا كان أو حاالً، أو استقباالً، وال تعمل إال يف املستقبل احملض حنو

 إىل أن : كي يغفر يل، ولن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب، أي: أي،اهللا حىت يغفر يل
 ) بسيط: (يأذن يل، قال بعض بين أسد

)٢(لن تدرك اجملد حتَّى تلعق الصَِّبرا ال حتسب اجملد مترا أنت آكلُه      
دخل املدينة ِسرت حىت أ: وترفع الفعل بعدها إذا كان معناه املضي حنو قولك

 : بالرفع إذا كُنت تريد حىت دخلتها، قال امرؤ القيس
سريت ِبهم حتَّى تكل سراتهم      )٣(وحىت اجلياد ما يقَدن بأرساِن

 وكذلك إذا كان الفعل حال حمض كان ، حىت كَلت سرام فرفع:أراد
وثبت حىت : مثلهو. فهم ال يرجونه:  أي،مرض حىت ال يرجونه:  حنو قولك؛مرفوعا

                                   

 .يعرف قائلهال البيت ) ١(
 .١/٣٣٩: يل مسط الال:البيت للشاعر حوط بن رئاب األسدي، انظر) ٢(
 .٩٣:  ديوانه:انظر )٣(



 ١٦٠  كشف املشكل يف النحو

 .فأخذت حبلِقِه ألنه ليس بني الوثوب، وبني األخذ مدة طويلة:  أي،أخذ حبلقه
احلال إىل االستقبال كما مثلناقوالنصب ال جيوز إال بعد الن فإن كان الفعل ،ل ِمن 

سرت حىت أدخل املدينة كان على :  مثل قولك.صاحلًا للمضي واحلال واالستقبال
 فمن ، بالرفع والنصب]٢١٤: البقرة[ وزلزلوا حىت يقول الرسول: نية القراءة

 ومىت كان الفعل الذي قبل .نصب:  إىل أن يقول: رفع، ومن قدره، حىت قال:قدره
ِسرت حىت تطلع : قولك: حىت ليس سببا للفعل الذي بعدها نصبت بال بد حنو

ذن املؤذن، منت حىت يؤ:  ألن الشمس كانت تطلع، وإن مل تسر، ومثله،الشمس
 . وأقمت حىت يرخص السعر، أو يقع الغيثُ ألن فعلك ليس سببا لذلك
تكون ابتداء : وأما إذن فحكمها أنها ال تنصب حىت جتتمع هلا ست شرائط

 ليس معها حرف عطف، ومل يفصل بينها وبني معموهلا ،كالم جوابا باملخاطب
 ،كن ما بعدها معتمدا على ما قبلهاشيء غالبا، ومل يكن الفعل فعل حال، ومل ي

إذن أشكرك، فهو منصوب ال :  فتقول جميبا له،أنا أكرمك: وذلك حنو أن يقول قائل
فإذن أشكرك، أو :  ولو عطفت فقلت.جيوز إالَّ النصب الجتماع الشرائط الست فيه

 إذن عبد اهللا يشكرك، أو كان الفعل بعدها معتمدا على ما قبلها كأن: فصلت فقلت
 فرفعت يف ، خربه: مبتدأ، وأشكرك:أنا إذن أشكرك، أنا:  مثل قولك،يكون له خربا
 احترازا من القسم والنداء فإنه جيوز النصب معها ؛ غالبا: وقلنا يف الفصل.مجيع ذلك
إذن :  تقول،إذن واهللا أشكرك، وإذن يا زيد أشكرك، وكذلك الفصل بال: إذا قلت

 وإذًا ال يلبثون خالفك إال قليالً :يه القراءة وعل،ال أشكرك بالرفع والنصب
]ا الواو . ، وإذن ال يلبثوا خالفك إال قليالً حتذف النون للنصب]٧٦: اإلسراءوأم

 . والفاء، وأو فأحكامها كثرية، وحنن نفرد هلا بابا يعقب هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل



كشف املشكل يف النحو١٦١ 

 باب أحكام أو، والواو، والفاء
: ها إذا كانت مبعىن إىل أن عملت عملها وذلك حنو قولكأما أو فإن: فصل

فأما .  وال جيوز إلغاؤها حبال،ك أو تعطيين حقي، واملعىن إىل أن تعطيين حقينأللزم
 أو هم :، فإن معناه]١٦: الفتح[ تقاتلوهنم أو يسلمون :-عز وجل-ه ـقول

 الواو يف حنو قوله  ألن أو وقد تكون مبعىن؛ واأللف مقحمة،يسلمون أو يسلمون
ويزيدون ألن اهللا :  قال بعضهم]١٤٧: الصافات[ إىل مائة ألف أو يزيدون: تعاىل

ن املُراد بذلك إ وقيل ،سبحانه ال يشك، ويف الرواية أنهم مائة ألف وعشرون ألفًا
 ) بسيط: ( ومثله قول النابغة،اإلام

ليتما هذا احلَمام لناقالت أال        إىل محامتنا أو  ِنصفه فَقَِد 
 .  ونصفه:أراد

نكحوا ما طاب لكم اف : وتكون مبعىن أو يف مثل قوله تعاىل،وكذلك الواو
 .، معناه أو ثالث أو رباع على التخيري]٣: النساء[ من النساء مثىن وثالثَ ورباع

 ،ملن أقو:  فإذا قُلت،إن مجيع النواصب للفعل تعمل مبعىن أن: وقد قال اخلليل
ال أن أقوم فالناصبة أن وال دخلت للنفي وقس عليه كي أن وإذن أن: فمعناه  . 

 املذهب الصحيح .ألن يقوم، وكذلك الباقي: ومعىن حىت إىل أنْ، وليقوم أي
 وقد احتج . والباقية تعمل مبعىن أن،نفسهابما قدمنا من أنَّ األصول األربعة عاملة 

ال أن أضرب مل : يدا لن أضرب، فلو كانت بتقديرز: الفراء على اخلليل جبواز قوهلم
 وذلك صحيح من حيث كان معموالً ، ألنه من صلة أن املصدرية،جيز تقدمي زيٍد

ِخرها على أوهلا، ومل مينع آللفعل الذي وصل به فصار اجلميع كلمة واحدة ال يتقدم 
 . أحد من النحويني تقدمي زيٍد على لن

 أيضا تنصب مبعىن أنْ إذا وقعت للصرف يا عن  فإنها،وأما الواو: فصلٌ
 أو اعتمدت على مصدر يف صدر الكالم، فالنهي ، أو استنكارا،اجلمع بني الشيئني

له  ال جتمع بينهما، وقد أطلق:  اللنب، أيال تأكل السمك وتشرب: حنو قولك
ان قد وتشرب اللنب عطفًا على تأكل لك: واحدا وحظر عليه اآلخر ولو جزم فقال

 : تقديره،نت واو حالاوتشرب اللنب ك: ولو رفع الشرب فقال. حظرمها عليه مجيعا
 . ال تأكل السمك شاربا مبنـزلة من يأكل وهو يشرب املاء: أي،وأنت تشرب اللنب



 ١٦٢  كشف املشكل يف النحو

هذه ثالثة معان حسنة ذكرا لك لتعرف فضل داللة اإلعراب على املعاين املُختلفة 
 أال ترى أنه حظر ، وزيٍد يف املساء، ما أحسن زيدا، وزيد:يف األفعال كما مثلنا يف

 ،يف األول تناوهلما عليه مع النصب معا وأطلق له أن يتناول كل واحد منهما مفردا
ه تناوهلما معا يف ـحدمها وأباح لأ ومن ،ومنعه منهما يف الوجه الثاين مع اجلزم

 ، األكل والشرب يف حالة واحدةالوجه الثالث مع الرفع مرتني ما مل جيمع بني
 ) كامل:  ( قال سابق الربيري،وقصدنا هاهنا للنصب

عظيم عليك إذا فعلت عار 
١(فكالكُما يف جريه مذمـوم( 

 ال تنـه عن خلـٍق وتأيت مثله   
فإذا جريت مع السفيه كما جرى 

 ) بسيط: (ومثله قول اآلخر
    ا وتستبقي بزيد لقداأت  قتلت عمرالويلَ واحلــرب ا جيريت أمر  

  )٢(تبع رأسها الذَّنباأ ال تقطعن ذنب األفعى وترسلها   إنْ كُنت شهما ف
 وتقول يف االستنكار عن . وهذا التمثيل يف النهي، وأن تأيت وأن ترسلها:أراد

ال أحب الصاحلني، وأعمل ِخالف عملهم، وال أذم املفسدين : اجلمع بني الشيئني
 ) طويل: ( م وأن اقتدى م، قال دريد بن الصمةوأقتدي

 قتلت بعبد اهللا خري لداِتِه    ذُؤابا ولَم أفرح بذاك وأجزعا
 فحذفت أن ، وأن أفعل:وأن أجزع، وأصل هذه الواو العطف على تقدير: أي

 وأصرفت العمل إىل نفسها فصارت العاملة دون ،وأقمت الواو مقامها فدلت عليها
 ) كامل: ( فأما قول املتنيب، جيوز إعمال احلروف حمذوفةأنْ ألنه ال

 )٣(خفراء مينعها احلياُء متيسا بيضاء مينعها تكلَّم دلُّها   
 فأضمر أنْ وعملها وهو ،فإنه حلن، أو شبيه به ألنه أراد أن تكلم وأن متيس

معتل بأنه أدخل نون  والغالب عليه أنه ال جيوز يف احلقيقة، فإن اعتل له ،ضعيف جدا

                                   

 . ٤١٠ ،٤٠٩: نسبه املرزباين يف املعجم إىل املتوكل الليثي )١(
 .٢٠٨، ٢٠٧:  املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد:، انظريب أذينة اللخميألالبيتان ) ٢(
 . ١/٣٨٤ : ديوان املتبين:انظر) ٣(



كشف املشكل يف النحو١٦٣ 

 كان ،التأكيد اخلفيفة ضرورة، وأراد تكلمن ومتيسن فبىن على الفتح ومل يضمر شيئًا
 ألنه لو مل يقدر أنْ املصدرية كان قد أوقع الفعلني أعين مينعها، ،هذا أيضا خطأً

ومينعها على تكلم، ومتيس، وجعلهما مفعولني هلما وذلك ممتنع يف كل فعل مفعوله 
غري األول، وال يكون مفعواله مجيعا إال امسني صرحيني إذ ليس أصلهما املبتدأ الثاين 
 واعلم أن ، وهذا شيء عرض مث نعود إىل ذكر الواو،هم ذلك فإنه لطيفف فا،واخلرب

 وقد جييء يف الواجب إذا ،الواو أكثر ما يقع جوابا للنهي واالستنكار كما قدمنا
 )وافر: ( كما قالت الكلبيةاعتمدت على مصدر يف صدر الكالم

اءة وتقر عيينبللبس ع             )١(أحب إيلَّ من لبس الشفوف 
 )  طويل: (ومثله قول األعشى. أراد وأن تقر

 قضتهيلقد كان يف حول ثواء ثو       )٢(ي لباناٍت ويسأم سائمت
ااوال يكون ذلك إال يف صدر الكالم مصدرا ها، غالبهنا من حنو قوله  واحتراز

، ]١٤٢: آل عمران[ ِمنكُم ويعلَم الصَّاِبرين يعلَم اُهللا الَّذين جاهدوامَّا ولَ :تعاىل
 . وأن يعلم وهذا يف الكالم قليل فاعرف ذلك: أي

 جواب األمر والنهي، : أعين،وأما الفاء فإنها تنصب للجوابات الثمانية: فصل
قُم فأقوم :  مثال األمر،، واالستفهام، والتحضيض، والدعاءوالتمين، واجلحد، والعرض

 ، فإن أقوم:بن عامر أرادا يف قراءة ]١١٧: البقرة[ كُن فيكون :معك، قال اهللا تعاىل
وال متسوها بسوء  : قال اهللا تعاىل، ال تقم فأضربك: ومثال النهي،وكن فأن يكون

 ومثال ،]٦١: طه[  كذبا فيسحتكمال تفتروا على اهللا، و]٧٣: األعراف[ فيأخذكم
يا ليتين كنت  :ليت زيدا عندنا فنكرمه، أال ماًء باردا فنشربه، قال اهللا تعاىل: التمين

هان، وال لقيت أما أسأت ف: ، ومثال اجلحد]٧٣: النساء[ معهم فأفوز فوزا عظيما
من حسابك ما عليك من حسام من شيء وما  :زيدا فأكلمه، قال اهللا تعاىل
 فهذا ،أنـزل بنا فنحدثك: ، ومثال العرض]٥٢: األنعام[ عليهم من شيء فتطردهم

 ، ألنه ال حيمد عليه؛عرض وليس بأمر ألنه ال يلزمه النـزول وال هو ندب أيضا
                                   

 ٧/٢٥: شرح املفصل: انظرب مليسون بنت جبدل زوج معاوية بن أيب سفيان، ونسمالبيت ) ١(
 .١/٤٢٦: والكتاب

 .٧٧:  ديوان األعشى:انظر) ٢(



 ١٦٤  كشف املشكل يف النحو

: ومثال االستفهام. ولكنه عرض يكون فيه خبياره إن شاء نـزل وإن شاء مل ينـزل
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري : حاكياأين بيتك فأزورك؟ قال تعاىل 

 وال جيوز أن يعتقد أنه عطف ،، نصب أواري بالفاء جوابا]٣١: املائدة[ سوءة أخي
 والعطف ، ألن املعىن يخيل من حيث أنه يعجز أن يكون مثل الغراب،على أكون

 يكن الفعل مفتقرا  مبعىن أن األول ال حيتاج إىل الثاين ما مل،منقطع من املعطوف عليه
 أعجزت أن أكون : ألن التقدير مع العطف،ختاصم زيد وعمرو:  مثل،إىل فاعلني

 ، وهو يف احلقيقة عاجز أن يكون غُرابا،مثل هذا الغراب، وعجزت أن أواري
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب يف موارته سوءة أخيه : والتقدير مع اجلواب
أال تتوب فيغفر اهللا لك، هال قلت كذا : حضيض ومثال الت.فأواري سوءة أخي

لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من  :وكذا فأعذرك، قال اهللا تعاىل
 .  وجاها فأبذله،رب هب يل ماالً فأنفق منه: ، ومثال الدعاءٍ]١٠: املنافقني[ الصاحلني

 جواب  ولو دخلت يف،فهذه الثمانية أجوبة منصوبة بالبناء على تقدير أن
 . أي فأنا أقوم معك،أن تقم فأقوم معك: الشرط الرتفع خالفًا لسائر األجوبة مثل

ومىت سقطت الفاء جزمت األجوبة ألن فيها معىن الشرط إال اجلحد وحده فإنه 
 كلها منصوب مع الفاء إال ، فصار مجلة األمر أنَّ األجوبة تسعة،يكون مرفوعا

 واعلم أنه جيوز العطف باجلزم .فاء إال اجلحد وكلها جمزومة مع سقوط ال،الشرط
: ال تعص اهللا فيعذبك وخيلدك يف النار، قال اهللا تعاىل:  حنو قولك،على موضع الفاء

فأصدق وأكن من الصاحلني فأصدق: جزم أكن عطفًا على موضع الفاء يف قوله، 
  .فافهم ذلك وقس عليه

 .هذا آخر املنصوبات
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 َبـاُب الَجـــرِّ
ر؟ وكم عالماته؟ وِبم يكون؟ وعلى كم تنقسم أدواته؟ ما اجل: تة أسئلةوفيه س

 ؟وما معانيها؟ وما أحكامها
أما ما اجلر؟ فهو ما جلبه عامل اجلر كما قال طاهر بن أمحد، وقيل له جر : فصل
 خفض، م جر، أ:أن عامله جير األمساء مبعىن خيفضها وسواء قلت: أحدمها: لوجهني

 ألن ،أن عامله جير معاين األفعال إىل األمساء فسمي جرا باسم فعل العامل: والوجه الثاين
عدل والعدلُ : العرب تسمي الشيء باسم الفعل والصفة استحقاقًا كما قيل يف اهللا

عدلٌ والعدلُ ِفعله، وكذلك أيضا يسمون الشيء باسم ما هو : صفته، وقيل يف الشاهد
 املوضع : والغائط،النجو جنو اإلنسان غائط: وهلم فاملكان حنو ق،فيه من مكان أو زمان

ارك بطال، :  مثل قوهلم، والزمان. والعذرة ما حوايل الدار،عذرةٌ: املنخفض، وقالوا
الليل نائم ألن النوم يقع :  وقالوا،الً ألن البطالة تقع فيهاوليلُك نائم، فسموا النهار بط

 . ]٣٧: يس[ ونفإذا هم مظلم : ومثله قول اهللا تعاىل،فيه
 . الكسرةُ، والفتحة، والياء:  فثالث؟وأما كم عالمات اجلر: فصل

 حنو ،األمساء املفردة الصحيحة املنصرفة: فالكسرة تكون يف ثالثة أنواع أحدمها
مررت : مجع املؤنث السامل مثل: والثاين.  وامرأٍةمررت بزيٍد وهنٍد ورجٍل: قولك

اجلمع الكسر الصحيح : والثالث. ، واجلبلياِتصحراواِت، وال، واملسلماِتبالزينباِت
 والفتحة .م، وعجبت من الفواِطلِِمررت بالرجا:  مثل،املنصرف للمؤنث واملذكر

  وأنبياَء وإمساعيلَمررت بإبراهيم:  مثل،فيما ال ينصرف إذا كان صحيح اآلخر
 إمساعيل أن طهرا بييتوإذ أوحينا إىل إبراهيم و : قال اهللا تبارك وتعاىل،وخلفاَء
]وإمنا كانت الفتحة هاهنا عالمة للجر؛ ألن ما ال ينصرف ال يدخله ،]١٢٥: البقرة 

جر لشبهه بالفعل، والفعل ال جير فحملت حركته على أختها وهي الفتحة وقد 
 .ذكرنا وجه األختية بني النصب واجلر

مررت :  حنو قولك،ملضافة والياء تكون يف ثالثة أنواع يف الستة األمساء املُعتلة ا
: بأبيك وأخيك وفيك، ويف التثنية مررت بالزيدين واهلندين، ويف مجع املذكر السامل

 وإمنا كانت الياء عالمة اجلر يف األمساء املُعتلة املضافة ألا ،مررت بالزيدين واملسلمني
 ألما ؛عصارت كالعوض من الماا احملذوفة، وكانت عالمة للجر يف التثنية واجلم



 ١٦٦  كشف املشكل يف النحو

 فإعراما هو أكثر من إعراب اآلحاد ،أكثر من اآلحاد، واآلحاد تعرب باحلركات
 وخصت الياء دون غريها من احلروف ألا ،وليس أكثر من احلركات إال احلرف
 . تتولد من الكسرة فصارت أخص ا

 باب : فاإلضافة، وأداة،إضافة:  فهو يكون بشيئني؟وأما ِبم يكون اجلر: فصل
 . ستويف شرحها فيه إن شاء اهللا تعاىلن

ِمن، وإىل، ويف، ورب، وواوها، وفاؤها، والباء : واألدوات مثان عشرة وهي
الزائدة، والالم الزائدة، وواو القسم، وباؤه، وعن، وعلَى، ومع، ومذ، ومنذ، وكاف 

 ،ا كل هذه جتر االسم لفظًا أو تقدير،، وخال، يف قول بعضهماالتشبيه، وحاش
سرت من الكوفة إىل البصرة، ورب :  فاللفظ حنو قولك،وتوصل إليه معىن الفعل

وتاهللا   وبزيد خصلة حسنة، ولعبد اهللا مالٌ، واهللا ما فعلت كذا،،رجل كلمته
، وعن حممد نقلت، وعلى زيٍد نـزلت، ومع ]٥٧: األنبياء[ ألكيدنَّ أصنامكم

 وما رأيت رجالً ،جلُمعة فقدت فُالناأخيك أتيت، ومذ شهر ما رأيتك ومنذُ يوم ا
سرت من مكة إىل :  والتقدير حنو قولك، زيٍد، وخال زيٍداكزيد، وجاء القوم حاش

يثرب، وبلغت عن موسى إىل حيىي كذا، ومررت بك، ونـزلت على هذا، وخضتم 
 . كالذي خاضوا، وبكم درهم اشتريت ثوبك، وكذلك الباقي

حمضة، :  فهي تنقسم على ضربني؟أداوت اجلروأما على كم تنقسم : فصل
 . ومشتركة

ِمن، وإىل، ويف، ورب وواوها، وفاؤها، والباء الزائدة، :  وهي،فاحملضة عشرة
أنها ال تكون إال حروف جر يف : والالم الزائدة، وواو القسم وتاؤه، ومعىن احملضة

، وكاف التشبيه عن، وعلى، ومع، ومذ، ومنذ:  وهي، واملشتركة مثانية.الغالب
 ومرة غري ، أنها تكون مرة حروف جر: ومعىن املشتركة.، وخال، وعدااوحاش

 فمىت دخل عليها حرف جر أو قدرت ، فعن تكون امسا وتكون حرفًا،حروف جر
 ) بسيط: ( فدخول احلرف مثل قول القطامي،بالظرف فهي اسم له حملٌ من اإلعراب



كشف املشكل يف النحو١٦٧ 

فقلت للركِب ملا أن عال ِبِهم       )١(ِمن عن ميني اجلبيا نظرةُ قُبل
ألتينَّهم من بني أيديهم ومن خلفهم  :وتقديرها بالظرف مثل قول اهللا تعاىل

عن اليمني وعن الشمال  :، وقال تعاىل]١٧: األعراف[ وعن أمياِنهم وعن مشائلهم
  .]١٧: ق[ قعيد

 فهي اسم حنو وعلى تكون امسا وحرفًا وفعالً، فمىت دخل عليها حرف جر
 ) طويل: ( اجلبل، أي من فوقه، قال الشاعرىجئتك من عل: قولك

)٢(رأت حاِجب الشمس ارتدى وترفعَّا  غَدت ِمن علَيِه تنفُض الطَّل بعدما     
ولعالَ بعضهم  :عالَ يعلو علوا قال اهللا تعاىل: ومىت تصرفت فهي فعل من حنو

، ومىت مل ]٤: القصص[ إنَّ فرعون عالَ يف األرض و، ]٩١: املؤمنون[ على بعض
على زيٍد قميص، قال اهللا : يكن بأحد هذين املعنيني كانت حروف جر حنو قولك

، وقد مجع ذلك الفقيه السيد ]٢٥٠: البقرة[ وانصرنا على القوم الكافرين: تعاىل
 ) خفيف: ( يف بيت واحد فقال-رمحة اهللا عليه-حيىي بن احلسني 

 دم حـرفـي األصل املقوِه
 اج عالَ فهو ال يدانيه وصفـ

سائلي عن عالَ هي اسم وِفعلٌ     
من عليه غَدا على رأسِه تــ     

إنَّ اهللا مع الذين  : حنو قول اهللا تعاىل؛ومع تكون امسا إذا حتركت عينها
، قال امرؤ ]٢٠: التوبة[ إن اهللا معنا ، و]١٢٨: النحل[ اتقوا والذين هم محسنون

 ) طويل: (القيس
)٣(كَجلْموِد صخٍر حطَّه السَّيل ِمن عِل  ِمكَر ِمفَر مقِْبٍل مدِبٍر معا

 ) وافر: ( حنو قول الشاعر؛ وتكون حرفًا إذا سكنت عينها.فدخله التنوين
 عكمرياشي ِعنكُم وهواي م      )٤(وإنْ كانت زيارتكم ِلماما

ما رأيته مذ شهران، ومنذ :  مثل،ومذ ومنذ إذا رفعت ما بعدمها كانا ظرفني
 وكاف التشبيه إذا دخلت على مثل . وقد مثل،شهران، وإذا جرت ما كانا حرفني

                                   

 .٧٣:  كتاب اجلمل للزجاجي: انظر،البيت لعمري بن شييم) ١(
 .٨/٣٨: شرح املفصل البن يعيش: انظر ،ليزيد بن الطثرية البيت) ٢(
 .١٩:  ديوانه:بيت المرئ القيس انظرال) ٣(
 .٢/٤٥:  الكتاب:البيت للراعي النمريي انظر) ٤(



 ١٦٨  كشف املشكل يف النحو

، أو على كاف أخرى حنو قول ]١١: الشورى[ ليس كمثله شيء : حنو قوله تعاىل
 )رجز: (الشاعر

 نيوصاليات ككَما يؤثف
 ومىت مل تدخل على أحدمها كانت امسا حيكم عليه بالرفع ،كانت حرفًا
ما جاءين أحد كزيد، وما رأيت أحدا كزيد، وما :  مثال اجلميع،والنصب واجلر

 ورمبا جوز بعضهم دخوهلا زائدة يف غري .مررت بأحد كزيد، وهذا مذهب سيبويه
 ) كامل: (ل الشاعر وهو املازين حنو قو،املوضعني فال يكون هلا حملٌ من اإلعراب

من كان أسرع يف تفرق فاجل        فلبونه رملت معا وأغدَِّت
 ) كامل: (مث قال

ِإالَ كناِشرِة الذي ضيَّعتم            )١(كالغصِن يف غُلَواِئِه املتنبِت
 ومثله ، والكَاف زائدة،يريد يف تفريق فَاجل وناِشرٍة فَجعلَ إالَّ مبعىن الواو

 ) كامل: (لألعشى
 إالَّ كخارجة املكلِّف نفسه        )٢(وابني قبيصةَ أنْ ِغيب ويسهدا

 وهذا مذهب ،، وخاال إذا جررت ِبِهما كَانا حرفنيا وحاش، وخارجة:يريد
 ، وخالَ يخلو، حاشا يحاشي: مثل، متصرفنيني وإذا نصبت ِبِهما كَانا ِفعلَ،سيبويه
 ) بسيط: (ذهب املربد وحجته قول النابغةوهو م

 وما أحاشي ِمن األقواِم ِمن أحِد
تكون لبيان :  فِلمن ثالثة معاين،وأما معانيها فَِهي مختلفة كاختالفها: فصل

 حنو ، وتكون البتداء الغاية،ثوب ِمن خز، وباب من ساٍج:  حنو قولك،اجلنس
أكلت ِمن الطعام، :  وتكون للتبعيض يف مثل قولكِسرت ِمن مكة إىل املدينة،: قولك

الباُء، وعن، وعلَى، وواو : بعضه، وقد تعاقب أربعة أحرف:  أي،وشربت من املاء
 ، عنه: أي،بأمره، ونقلت اخلرب من فُالن:  أي،حيفظونه من أمر اهللا: القسم مثل

من ربي أنك : حنو قوهلم ،عليهم، وتكون قسما مبعىن الواو:  أي،ونصرناه ِمن القوِم
ما لكم ِمن إله غريه، :  مثل:ألشر، وقد تكون زائدة لتأكيد النفي مع املبتدأ أو الفاعل

                                   

 .١/٣٦٨:  الكتاب:تان لعنتر بن دجاجة املازين انظريالب) ١(
 . ٢٣١:  وهو يف ديوان األعشى،البيت من الكامل) ٢(



كشف املشكل يف النحو١٦٩ 

 )طويل: ( القيسؤوما جاءين ِمن أحد، وقد تأيت يف الواجب قليالً، قال امر
 )١(لَما نسجته ِمن جنوٍب ومشأِل

 .ويقولون يف التعليل قد كان من مطر
 وقد تعاقب ظرفني مع وعند ملا فيهما من معىن .انتهاء الغاية ،معىن إىلو 
وال   ومعه،: ، أي]٥٢: آل عمران[ من أنصاري إىل اهللا : حنو قوله تعاىل،الظرف

 إىل ربك يومئذ املستقر ومعها، :  أي]٢: النساء[ تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم
]عنده:  أي]١٢: القيامة . 

رب رجٍل لقيت ثالثة وأربعة، ورب : فائها التقليل تقولومعىن رب وواوها و
قليل من النساء كذلك، ونقيضها كم للتكثري ورمبا محلوها : امرأة خري من رجل، أي

 ) مديد: ( قال امرؤ القيس،عليها
ربَّ راٍم ِمن بِني ثُعٍل                )٢(مخِرٍج كَفَّيِه من سترِه

 ) رجز: (ي ثُعٍل، ومثال قول الشاعركثري من بٍن: أي
وبلدة عامية أعماؤه                )٣(كأنَّ لونَ أرِضِه سماؤه

 ) طويل: (ومثال الفاء قول امرؤ القيس
فمثلك حبلَى قد طَرقت ومرضع   )٤(فأهلْيتها ِعن ِذي تماِئِم محِوِل

 ) رمل: (وقال لبيد
فقتيٍل ِمن لُكَيٍز شاهٍد               علرهطَ مرجوٍم ورهط ابن املُ

 ) جمزوء اخلفيف: (أراد املُعالَّ وقال
 فقتيٍل تلبثه                         وجريٍح تتممه

 ) وافر: (وقال آخر
فحوٍر قد هلوت نَّ عٍني           )٥(تمشَّي باملروِط وبالرباِط

                                   

  .٨  ص: ديوانه:انظر) ١(
 .١٢٣ ص: ديوانه:انظر) ٢(
 .٣: وانه دي:رؤبة، انظرلالبيت ) ٣(
 . ١٢:  القيسؤ ديوان امر:انظر) ٤(
 .١٨:  ديوان اهلذليني القسم الثاين: انظر،لمنتخلل البيت) ٥(



 ١٧٠  كشف املشكل يف النحو

 . حا لباب القياس فافهم ذلكوإنما أكثرنا التمثيل يف الفاء فت
 الباء، وعلى  الظرفية والوعاء، وقد تعاقب مخسة أحرف، وظرفاً،ومعىن يف

:  مثلهٍ،ِبما عندك راض:  أي،أنت فيما عندك راٍض: وإىل وعند، ومع، وعن، تقول
مؤصدة، يف عمد ]ا،بعمد:  أي]٩، ٨: اهلمزةوقال تعاىل حاكي :  موألصلبنَّه

:  أي]٩٧: النساء[ فتهاجروا فيها :وقال. عليها:  أي]٧١: طه[ خليف جذوع الن
 :الـا، وقـعندن:  أي]١٨: الشعراء[ ولبثت فينا من عمرك سنني :الـإليها وق
ادخلوا يف أمم ]مع أمم قد خلت، وقال:  أي]٣٨: األعراف:  ومن كان يف هذه

عن هذه أعمى فهو عن من كان :  أي]٧٢: اإلسراء[ أعمى فهو يف اآلخرة أعمى
، يقول من كان عن االستدالل ذه الدار أعمى فهو عن ما وعده ىاآلخرة أشد عم

 . اهللا وأوعد من الترغيب والترهيب أشد عمى وأضلُّ سبيالً
 وقد تكون زائدة ومع الفاعل ويف خرب ما وليس، ويف ، اإللصاق:ومعىن الباء

وما هم  ،]٩٦: اإلسراء[ اهللا شهيداكفى ب :التعجب مثال ذلك على الترتيب
أمسع م  و ]٣٦: الزمر[ وأليس اهللا بكاٍف عبده ،]١٦٧: البقرة[ خبارجني
 : الالم: وهي، وقد تعاقب ستة أحرف.ما أمسعهم وأبصرهم:  أي]٣٨: مرمي[ وأبصر

 ما خلقنامها : مثال ذلك على الترتيب قال اهللا تعاىل،ومع، ومن، وعلى، وعن، ويف
 وشربن مباء ،معه: كل اخلبز بالتمر، أي:  وتقول، له: ، أيٍ]٣٩: الدخان[ إال باحلق
 .منه:  أي،البحر

 ) طويل: ( قال الشاعر
 ِئيجن نٍر لَهضٍج خِر ثُمَّ ترفعَّت        )١(لدى لُجاِء البَّحِبم نِربش

 عليها، وقال :رميت بالقوس، ومحلت بالفرس، أي: أي من ماء البحر وتقول
 ) رجز: (قال حسان. عنه:  أي]٥٩: الفرقان[ فسئل به خبريا :تعاىل

قَحطَان ما سالَ ِبِه خبريا            تِجد لَه يف البالِد ِذكرا 
. يف مصر:  أي]٨٧: يونس[ تبوَءا ِلقوِمكما ِبِمصر بيوتا :وقال اهللا تعاىل

 . يف الغدو:  أي]٣٦: النور[ ويسبح له فيها بالغد: ومثله
املُالبسة : املَال لزيد، والثاين:  حنو قولك،التمليك: األول: ولالم مخسة معاٍن

                                   

 .١/٥١:  ديوان اهلذليني:يب اهلذيل، انظرؤالبيت أليب ذ) ١(



كشف املشكل يف النحو١٧١ 

:  حنو قولك،االستحقاق: والثالث. السرج للدابة، والباب للمسجد: حنو قولك
 ،اقبةالع: واخلامس. هذا احلافظ لعبد اهللا ماله:  حنو قولك،بالتعدية:  والرابع،احلمد هللا

عاقبتهم جلهنم، :  أي]١٧٩: األعراف[ ولقد ذرأنا جلهنم كثريا :حنو قول اهللا تعاىل
 ) وافر: ( قال الشاعر؛ ال أنه خلقَهم لَها،ومصريهم إليها

ِلدوا للموت وابنوا ِللخراِب        )١(فكلُكم يصري إىل ذهاِب 
لولد والبناء إىل  وال يبنون للخراب، وكأا مصري ا،وهم ال يلدون املوت

بأنَّ ربَّك أوحى  : قال اهللا تعاىل، وقد ال تعاقب الالم حرفني ومها إىل وعلى.ذينك
عليه، : ، أي]٢: احلجرات[ وال جتهروا له بالقول :إليها، وقال:  أي]٥: الزلزلة[ هلا

عليها قال مالك األشتر :  أي]١٠٧: اإلسراء[ وخيرون لألذقان سجدا :وقال
 ) كامل: (النخعي

شققت له بالرمح جيب قَِميِصه    )٢(فخرَّ صريعا لليدين وِللفَِم
 . على اليدين وعلى الفم: أي

ومعىن عن . ومعىن واو القسم وتاء القسم وسنفرد له بابا إن شاء اهللا تعاىل
الباء، ومن : جتاوز إيل وقد تعاقب حرفني وهما:  أي،بلغين عن فُالن: ااوزة تقول

  :الـباهلوى، وق:  أي]٣: النجم[ وما ينطق عن اهلوى :ول اهللا تعاىلـمثل قيف 
 يقبل التوبة عن عباده ]منهم:  أي]٢٥: الشورى . 

، ]٢٥٠: البقرة[ وانصرنا على القوم :ومعىن على االستعالء حنو قوله
 وإذا اكتالوا على الناس :وتعاقب من، وعند وفوق يف مثل قول اهللا تعاىل

]٢: ملطففنيا[منهم، وقال:  أي: وهلم عليَّ ذنب ]عندي، :  أي]١٤: الشعراء
: وقال الشاعر. عنده:  أي]٣٠: األنعام[ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم:ومثله

 ) طويل(
 صِلتهجا    )٣(ل وعن قيٍض بزيزاء مهمَّ مخسما ت دعِه بلَيع ِمن تغَد

 لطمسنا على أعينهم :ئدة حنو قول اهللا تعاىل وتكون زا،من فوقه: أي

                                   

  .٢٣: ديوانه:البيت أليب العتاهية انظر) ١(
 .٢٧٠-٢٦٩: اءمعجم الشعر: انظر ،نسبه املرزباين إىل قاتل حممد بن طلحة )٢(
 .٧٣:  اجلمل للزجاجي: انظر،ملزاحم بن احلارث العقيلي البيت) ٣(



 ١٧٢  كشف املشكل يف النحو

]فطمسنا أعينهم:  معناه]٦٦: يس . 
: ومعىن الكاف التشبيه.  املصاحبة، ومعىن مذ، ومنذ بيان مدة الزمان معومعىن

 ة وذكر معاقب،ومعىن حاشا وخال االستثناء فهذه معاين حروف اجلر قد وفرت
 وأحواالً ،ها تقع صفات للنكرات ألن،هي تسمى حروف الصفاتوبعضها لبعض، 

 .  حروف الصفات يعقب بعضها بعضا فافهم ذلك: ولذلك تقول العرب،للمعارف
 فاتفاقها يف شيء واحد ، متفقة وخمتلفةةوأما أحكام حروف اجلر فكثري: فصل
 واختالفها . تقديرامما دخلت عليه من األمساء سواء عملت فيه لفظًا، أيوهو العمل ف

 ، والظاهر واملضمر،ء كثرية، وذلك أن منها ما يدخل على املعرفة والنكرةيف أشيا
 من، وإىل، وعن، ويف، ومع، والباء، : وهي مثانية أحرف، وآخره،ويقع أول الكالم

جئت من زيٍد إىل رجل، ومثال : والالم الزائدتان، مثال دخوهلا على املعرفة والنكرة
 زيٍد وعنك كذا، ومثال وقوعها أول الكالم بلغين عن: دخوهلا على الظاهر واملضمر

 ومنها ما يدخل .من زيٍد جئت وجئت من زيٍد، وكذلك الباقي من الثانية: وآخره
رب رجٍل لقيين، : رب، وواها، وفاؤها، تقول: على النكرة دون املعرفة وهي ثالثة

ف  ومنها ما يدخل على الظاهر دون املضمر وذلك تسعة أحر.وال جيوز رب الرجل
كاف التشبيه، ومذ، ومنذ، وحىت، وواو القسم، وتاؤه، ورب وواها، وفاؤها، : وهي
 ) كامل: ( كأنت، فأما قول أيب نواس: وال،ما رأيت أحدا، وال جيوز كهو: تقول

تِصف الطلول على السَّماع ِبها    )١(اقذوا العياِن كأنت يف العلم
  .ربه رجالً، وكذلك الباقي: قوهلمفإنه شاذٌ ال يقاس عليه ومثله يف الشذوذ 
رب وواوها، :  وهي ثالثة أحرف،ومنها ما يقع أول الكالم، وال يقع آخره

رب رجل لقيين، وال جيوز لقيين رب رجل؛ ألا ال تقع فاعلة : وفاؤها، تقول
 ) كامل: ( وكذلك حكم واوها وفائها، قال الشاعر،للزومها احلرفية أبدا

وقائلٍة راح ابنها بغنيمٍة               مل يرح بالغنائمولوال ابن أخرى 
وقد قيل وقعت أوالً ألن معناها التقليل، وتقليل الشيء يقارب نفيه، والنفي له 

 . صدر الكالم فافهم ذلك وباهللا التوفيق
 

                                   

 . ٣٢٤:  ديوان أيب نواس:انظر )١(



كشف املشكل يف النحو١٧٣ 

 
 بــَاُب اْلَقسـِم

 وعلى كم ينقسم؟ وكم أدواته؟ وما ؟ما حقيقة القسم: وفيه أربعة أسئلة
 ؟أحكامها

 فإن كان ، فحقيقته أن يكون اللفظ مطابقًا للنية؟أما ما حقيقة القسم: فصل
 ومعناه التعظيم للمقسم به إذا كان كل .لفظًا بغري نية، أو نية بغري لفظ مل يكن قسما

 ،مقسم يقسم ِبما هو أعظم منه إال اهللا عز وجل، فإنه يقسم مبا عز عليه من خلقه
واهللا العظيم : إذا أقسم أحدكم فليقل((:  قالرفوع أنَّ رسول اهللا ويف احلديث امل

 .))فإنَّ ذلك تعظيما هللا
ضرب منه يكون بأداة، وضرب منه يكون : وهو ينقسم على ضربني: فصل

مبتدأ وخرب ظاهران، وهو قول : أحدمها: بغري أداة، فالذي يكون بغري أداة ضربان
 يف سبيل اهللا، وامرأته طالق، وما أشبهه ال جيوز فيه إال عليه عهد اهللا، وملكُه: القائل
ميني اهللا وأمانته، :  وهو قوهلم، مبتدأ ظاهره وخربه حمذوف:والضرب الثاين. الرفع

.  ميني اهللا الزمة له أو أمانة اهللا، وعهد اهللا وميثاقه عليه: واملعىن،وعهد اهللا وميثاقه
 ، حمذوفلعلما مثلنا، والنصب على تقدير الرفع ك: فهذا أو شبهه جيوز فيه وجهان

 ) طويل: (لزم نفس ميني اهللا وأمانته، قال امرؤ القيسأ: كأنه يقول
 ألست ترى السمار والناس أحواِلي 

)١( قطَّعوا رأسي لديك وأوصـايلولو
فقالت سبـاك اهللا إنَّك فاِضحي

ميني اهللا أبرح قاعـدا: فقـلت      
 :  وقال آخر

 ةَ اهللا الثَّريده بلحم            )٢(فذاك أمانتأِدم إذا ما اخلبز
أيمن اهللا بالرفع على حذف اخلرب وهو عند البصريني اسم : ومن ذلك قوهلم

ما هللا إذ ليس يف الكالم اسم : مفرد وألفه وصل، وحجتهم على أنه مفرد قوهلم فيه

                                   

 . ٣٢، ٣١: البيتني من البحر الطويل، ومها يف ديوانه) ١(
 .٢/١٤٤، ١/٤٣٤:  الكتاب:انظر) ٢(



 ١٧٤  كشف املشكل يف النحو

وذلك موجود يف املفردات حنو  ،ذف حىت ال يبقى منه إال حرف واحدحيجمموع 
 واشتقاقه عندهم من ، فالذال اسم والواو عالمة الرفع،الرجل ذو مال: قوهلم

 .مين اهللاأ:  فيقال،لفه وصل جلواز كسرهاأ واستدلوا على أن .اليمني والربكة
 نصيب بروايتني بالالم، ت فيقال لَيمن اهللا، وأنشدوا بي؛ويبدل منها الالم
  )طويل: (رة وهوواهلمزة املكسو

فقال فريق القوِم لَما نشدتهم       )١(نعم وفريق ليمن اهللا ما ندري
وهو عند الكوفيون اسم جمموع وألفه قطع، وهو مجع ميني وحجتهم أنَّ وزنه 

 وقول .ش مجع فلٍس وكبشبكْ، وأَ وهذا الوزن خيص اجلموع حنو أفْلس،لعفْأَ
 والفتح ولَيمن اهللا، وأمي، وهيم اهللا، ،أمين بالكسر: غات ومنه ست لُ،البصريني أوضح
 ولعمرك ،لعمر اهللا: مثل،  وقد يقسم بالعمر فإذا كان معه الالم.ومن اهللا، وما اهللا

 :  قال ذو الرمة، كان مرفوعا لداللة الالم على االبتداء،إم لفي سكرم يعمهون
ن لعمر اهللا ما طل مسلماولك       )٢(كغر الثنايا واضحاِت املالِغِم

 ومثله لعمر بن أيب ، عمرك اهللا: مثل،وإذا سقطت كان منصوبا على املصدر
 ) يففاخل: (ربيعة

أيها املُنِكح الثُريا سهيالً            )٣(عمرك اهللا كَيف يلتقياِن؟
 ) بسيط: (ويروى حسبك اهللا، ومثله قول الزبري بن العوام
ذْ ِحنيقد كَانَ عأبيك األمر م ر٤(م( نادى علي ألمٍر لَست أجهله       

 ،شهد اهللا:  حنو قوهلم،ورمبا أقسموا بالفعل ماضيا، ومستقبالً مع الفاعل
لَمعاهللا، وي ِلمخفيف: (قال الشاعر. ويشهد اهللا، وع ( 

ا علم اهللامل أكن من جناِته          )١(وإني ِلحرها اليوم صاِلي 

                                   

 .١/٢٢٨:  املقتضب:البيت نِسب إىل نصيب انظر) ١(
 .١/٤٤٣:  أمايل املرتضى:مريي، انظرأليب حية الن )٢(
 .٤٦٣:  ديوان عمر:انظر ،لعمر بن أيب ربيعة) ٣(
 . ١٣١: هو ابن عبد اهللا بن الزبري، كان شاعرا وله قصائد طوال جياد، املؤتلف واملختلف لآلمدي )٤(



كشف املشكل يف النحو١٧٥ 

 اهللا ال فعلت، وذلك لَحن ِد يشه: فقال،وربما أفسده بعض العامة بالكسر
ا ،هذا أحد ضريب القسم، والضرب الثاين الذي يكون بأداة. قبيحا أبديكون جمرور 

 وال بد للقسم من جواب، وقد .واهللا ألفعلن، وتاهللا ال فعلت كذا:  حنو،حبرف اجلر
واهللا إنك فاعلُ، وتاهللا لتفعلن، قال : أنَّ والالم يف اإلجياب مثل: فيجاب بأربعة أحر

فوربك  :، وقال]٢٣: الذاريات[ فورب السماء واألرض إنَّه حلق :اهللا تعاىل
قالوا واهللا  :وما، وال يف النفي قال اهللا تعاىل، ]٦٨: مرمي[ لنحشرهنم والشياطني
فال وربك ال يؤمنون حىت  :الـق، و]٢٣: األنعام[ ربنا ما كنا مشركني

، وجيوز حذف حريف النفي وال جيوز حذف حريف اإلجياب ]٦٥: النساء[ يحكِّموك
ال :  أي]٨٥: يوسف[ تاهللا تفتوُء تذكر يوسف حىت : غالبا قال اهللا تعاىل يف النفي

 : وقال الفرزدق، تفتأُ
)٢(من األرض إال أنت للذُّل عارِف  واهللا تهبطُ تلعةًفخالف فالَ        

 .ال بط: أي
 أو ما هو ، احترازا من اجلواب املقدم، غالبا: وقلنا يف حذف حريف اإلجياب

:  فقالفاملقدم مثل قول بعض العرب يف أتى خاله ِمن بعض أسفاره. يف حكم املقدم
 ) وافر: (خايل واهللا، وقد ذكرنا البيت

............     ........ فذاك أمانة اهللا الثريد
، ]١: الربوج[ والسماء ذات الربوج :والذي يف حكم املقدم مثل قول اهللا تعاىل

 والقرآن ذي* ص :والسماء ذات الربوج، ومثله قُِتلَ أصحاب األخدود :وقوله
كذبت قبلهم :  والتقدير،كذبت قبلهم قوم نوٍح : جوابه واهللا أعلم]١: ص[ الذكر

 وجيوز أن يكون جوابه أن ذلك حلق يخاصم أهل النار يف .)ص، والقرآن(قوم نوح 
 أو ما ،يف وسطها ]١٤: ص[ حق عقابفإن كلٌ إال كذب الرسل  أو ،آخر السورة

والشمس  : ويف نية التقدمي قوله سبحانه.ينظر هؤالء إال صيحة واحدة

                                   

 .٧١/: املفضليات: انظر، رث بن عباد بن ضبيعةاهو احل )١(
 .ردقالبيت موجود يف ديوان الفز) ٢(



 ١٧٦  كشف املشكل يف النحو

كذبت : ر والتقدي]١١: الشمس[ كذبت مثود بطغواها :جوابه ]١: الشمس[وضحاها
 لقد : والتقدير،إنَّ الالم مضمر مع قد: وقد ِقيل. مثود بطغواها، والشمس وضحاها

 قد أفلح من زكاها، والشمس وضحاها مل يفد : واألول أحسن ألنك لو قلت،أفلح
 ألن القسم ال ،الضمري يف زكاها على مذكور، وكذلك لو مل يكن يف نية التقدمي لفتح

و كان جوابا لقال قد أفلح من زكا مع أن النفس يف مجلة  ول،يكون إال على أمر ظاهر
 .  فافهم ذلك فإنه حسن جدا، املقسم من أجلهء فال حيسن أن يكون الشي،ما أقسم به
الباء، والواو، والتاء، والم التعجب وألف : وأدوات القسم ست: فصل

فبعزتك  :باهللا ألفعلن كذا، قال تعاىل: االستفهام، وهاء التنبيه، مثال اجلميع
، ]٢٣: األنعام[ واهللا ربنا : قال تعاىل،واهللا ال فعلت: ، وتقول]٨٢: ص[ ألغوينهم
تاهللا ما قام زيد، واهللا ال يبقى حي إال اهللا، وال يكون ذلك إال عند التعجب : وتقول

 ) بسيط: (من عظيم األشياء قال الشاعر
قى األيام ذو ِحيٍدهللا يب             )١(مبشمخٍر به الظَّيان واآلس

إذ ال شيء مينع ِمن قدرة اهللا،ال يبقى على األيام ذو حيٍد وهو الوعل: معناه ، 
 . اهللا ألفعلن، وها اهللا ألفعلنو: ومثال ألف االستفهام وهاء التنبيه قوهلم

 وبدالً من ،وأحكامها خمتلفة الختالفها يف أنفسها إذا كانت أصالً: فصل
فالباء أصل حروف القسم، ولذلك .  ونائبا مناب العوض،ل وعوضا من البد،األصل

باهللا ال :  وذلك قولك،دخلت على الظاهر واملضمر، واخلالق واملخلوق لعموم األصل
 وبه ألفعلن كذا، وبرسول اهللا ال كلمت فُالنا، قال الشاعر يف دخول ،فعلت كذا

 ) وافر: (الباء على املضمر
 أال بكرت أُمامةُ باحتمال         )٢(لتحزنين فال ِبِك ما أبايل
 فنقصان البدل ،والواو بدل من الباء، وال تدخل إال على الظاهر دون املضمر

واهللا ال فعلت وال جيوز وهؤالء فعلت كما جاز به ال فعلت، : عن املُبدل منه تقول
ما شفويتان، وأما وإنما أبدلوا الواو ِمن الباء لتقارا يف اللفظ واملعىن، أما اللفظ فإ

                                   

 .٢/١٤٤:  الكتاب:البيت ألمية بن أيب عائذ انظر) ١(
  . ٢/١٩: البيت منسوب إىل قوبة بن سلمى وهو يف اخلصائص) ٢(



كشف املشكل يف النحو١٧٧ 

املعىن فإن معىن الواو اجلمع بني الشيئني، ومعىن الباء إلصاق الشيء بالشيء واجلمع 
 والتاء عوض من الواو، وال تدخل إال على اسم اهللا تعاىل .واإللصاق مبعىن واحد
: ، وال جيوز أن تقول]٨٥: يوسف[ تاهللا تفتوء تذكر يوسف :وحده قال اهللا تعاىل

ن، وال تا الرسول؛ ألنهما أضعف من الواو، وإذا كانت عوضا منها والعوض تا الرمح
ينقص عن املعوض فلزمت أصل القسم، وهو بسم اهللا األخص إذا كان أعظم 

 . التعظيم:األشياء، ومعىن القسم
 والم التعجب وألف االستفهام، وهاء التنبيه نائبة مناب التاء، وال جيوز أن 

 وكذلك ، وال يعوض من العوض،لتاء ألن التاء عوض من الواوتقول هي عوض من ا
 ، إذ ال جيوز البدل من البدل كما ال توصف الصفة،التاء ال يقال هي بدل من الواو

 فمنهم ،اهللا ألفعلن:  فقالوا،وال يعطف على العطف ورمبا أقسموا بغري حرف قسم
 ويف ، يف هذا املوضعمن جيز القسم به على إضمار احلرف وال يضمر حرف اجلر إال

درهم اشتريت من  وبكم ، تاهللا ألفعلن: فالتقدير، بكم درهم اشتريت ثوبك:قوهلم
 وذلك أن كل ، ومنهم من ينصب وهو األصل املعروف والطريق املسلوك.ثوبك

ما سقطت جئت وزيدا لَ:  حنو قوهلم،حرف جر سقط كان ارور مع حذفه منصوبا
 .م ذلكافه ف.ار وجمرور النصب ألن أصل كل ج،مع نصبت
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 بـــَاُب اِإلَضافــَِة

 ؟ ما اإلضافة؟ وعلى كم تنقسم؟ وما أحكامها: وفيه ثالثة أسئلة
 أو ، فهي إضافتك النكرة إىل املعرفة لتعرف ِبها غالبا؟أما ما اإلضافة: فصل

 وغُالم زيٍد، ،مكهذا غُال:  مثال األول،النكرة إىل النكرة لتخصص باإلضافة إليها
ومعىن . هذا غُالم سفر، وثوب خز: وغُالم هذا، وغالم الرجل، ومثال الثاين قولك

 بالضيف مضاف إىل صاحب املنـزل -أعين املضاف-  وشبهوه،اجلمع: اإلضافة
فاألول يتعرف .  وال يضاف إال إىل األمساء غالبا، وال يضاف إال األمساء.فعرف ِبِه

 . ينجر باألول، وقد مثل ذلك كلهبالثاين، والثاين 
حمضة وغري :  فهي تنقسم على وجهني؟وأما على كم تنقسم اإلضافة: فصل

غُالم زيٍد، : أن كل إضافة قدرت بالالم من حنو: أحدمها: حمضة يف احملضة قوالن
وسرج الدابة، فهي احملضة؛ ألن املعىن غُالم لزيٍد، وسرج للدابة، وحجة هذا القائل 

وأصل اإلضافة التمليك، وليس يف احلروف حرف . املضاف إليه مبعىن احلرفأنَّ 
 التفاق اإلضافة ؛معناه التمليك إال الالم فما قدرته من اإلضافات بالالم فهي احملضة

 .والالم يف التمليك، وما قدر مبن، وغريه فليس مبحض لزوال معىن التمليك معه
غُالم زيٍد، وثوب خز، ألنه :  حنو،من فهو حمضن ما تقدر بالالم وِبإ :والقول الثاين

غُالم لزيٍد، وثوب من خز، والقول األول أجود : يتمحض فيه حرف اجلر إذا قلت
  .لشبهه باألصل، واهللا أعلم بالصواب

ن على مبوإذا صح األول باحملضة ما قدرت بالالم وغري احملضة ما قدرت 
مسجد :  وذلك مثل،ر بال ِخالفحسب اخلالف، وما مل يتقدر فيها حرف اجل
حسن الوجه، وما أشبهه :  ومثل،اجلامع، وما أشبهه من إضافة الوصف واحملذوف

 فهذه ،ضارب زيٍد غدا، وما أشبهه من إضافة التخفيف: من إضافة التشبيه، ومثل
 ألنه ال يتقدر فيها التمليك على القول األول، وال يتمحض فيها ؛كلها غري حمضة
 .لى القول الثاينحرف اجلر ع

غالم زيٍد، :  مثل،متليك:  فقد صارت اإلضافة احملضة وغري احملضة مخسة أنواع
سرج الدابة، وباب املسجد، :  مثلة ومالبس.ومسيت بذلك ألن زيدا ميلك الغالم
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 فتحسن نسبته إليه ألنه ،وأخي زيٍد، ومسيت مالبسة ألن األول يالبس الثاين ويوافقه
 وباب ساج، وقيل هلا ،وإضافة نوع وجنس مثل ثوب خز. ريهموضوع له دون غ

 وإضافة .كذلك ألن األول نوع من أنواع األشياء مضاف إىل جنسه الذي هو أصله
مسجد اجلامع، ودار اآلخرة، وحق اليقني، واشتق هلا اسم : وصف وحمذوف مثل

 ؛الالمالوصف من حيث كان الثاين يصلح أن يكون نعتا األول إذا عرف باأللف و
 ،هذا مسجد اجلامع، واشتق له حبرف من حيث كان املوصوف حمذوفًا: حنو قولك

جلامع، ودار الكرة ا هذا مسجد املكان :وقد أقيمت الصفة مقامه ألن التقدير
 ألنه ؛ ولوال هذا التقدير مل جيز إضافة مسجد إىل اجلامع،اآلخرة، وحق الشيء اليقني

 والشيء ال يضاف إىل نفسه وكذلك ما ،وف والصفة يف املعىن هي املوص،صفته
وإضافة .  دار الكرة اآلخرة، فالدار غري الكرة، وكذلك الباقي:أشبهه، وإذا قلت

 ومسيت بذلك ألا إضافة الصفة املشبهة ،حسن الوجه، وعفيف اليد: تشبيه مثل
ضارب زيٍد، ومكرم عمرو، ومسيت ختفيفًا ألن :  وإضافة ختفيف مثل.باسم الفاعل

 فحذف التنوين ، ومكرم عمرا بإثبات التنوين والنصب، ضارب زيدا:ملعىن فيهاا
ختفيفًا من اسم الفاعل وأضيف؛ ألن التنوين ثقيل فهذه مجلة اإلضافات قد فصلت 

 . مجلها وهي تزداد صحة وبيانا يف فصل األحكام إن شاء اهللا
 فما قدر بالالم ،ها فهي كثرية خمتلفة كاختالف؟وأما ما أحكام اإلضافة: فصل

 ،مل جيز فيه إال وجه واحد، وهو حذف التنوين من األول، وجر الثاين بإضافته إليه
هذا غالم زيد، ورأيت غالم زيد، :  مثل، اجنرم أ، انتصبمسواء ارتفع األول، أ
حذف التنوين من :  وما قدر مبن جاز فيه ثالثة أوجه، أحدها.ومررت بغالم زيد
 بتنوين األول، ونصب الثاين :هذا ثوب خز، والثاين:  حنو قولك، بهاألول وجر الثاين
بتنوين األول : هذا ثوب خزا، وعجبت من ثوب خزا، والثالث: على التمييز حنو

هذا ثوب خز، :  وإن نصبا فنصب، وإن جرا فجر، تقول،تباعه الثاين إن رفعا فرفعإو
 ،لتابع نعت ألنه مبعىن املشتق وهذا ا،ورأيت ثوبا خزا، وعجبت من ثوب خز

 . هذا ثوب لني ناعم:تقديره
مسجد اجلامع، وصالة األوىل فإنه جيوز :  فأما إضافة الوصف، واحملذوف حنو

هذا مسجد : حذف التنوين من األول، وإضافته إىل الثاين حنو قولك: فيه وجهان
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تعريف : اينوالوجه الث. اجلامع، ودخلت مسجد اجلامع، ومررت مبسجد اجلامع
هذا املسجد اجلامع، ورأيت : تباعه الثاين على النعت مثلإاألول باأللف والالم و

 مسجد : والتقدير،املسجد اجلامع، ومررت باملسجد اجلامع، وكذلك الصالة األوىل
 فإذا أضفت قدرت احملذوف كما مثلنا، وإذا مل ،املكان اجلامع، وصالة الكرة األوىل

  . املكان اجلامع: فيكون املسجد،قدير احملذوفتضف األول مل جيز ت
هذا :  مثل،إثبات التنوين، والنصب: وأما إضافة التخفيف فلك فيها وجهان

هذا ضارب زيٍد : ضارب زيدا غدا، وحذف التنوين ختفيفًا، واجلر باإلضافة مثل
، وجر حذف التنوين من األول: وأما إضافة التشبيه فيجوز فيها ثالثة أوجه. غدا

 أو ،، وإثبات التنوين يف األول، ونصب الثاين على التمييز وجٍههذا حسن: الثاين مثل
إثبات التنوين يف األول ورفع : والثالث.  وجهاهذا حسن: على التشبيه باملفعول مثل

، ووجهه، وجيوز فيه اجلر  الوجههذا حسن: الثاين فاعالً إذا كان الثاين معرفة، مثل
 وهلا ، وهي ال تعرف املضاف ألنه يقدر فيها االنفصال. الوجٍهحسن: إذا عرف مثل

 والنصب . غالبا:نظائر تذكر يف باب املعرفة والنكرة إن شاء اهللا تعاىل، ولذلك قُلنا
، وقد تقدم بيان ذلك يف باب الصفة املشبهة فافهم  الوجهحسِن: على أنه مفعول مثل
 . ذلك وباهللا التوفيق
زوماتهذا آخر ارورات يتلوها ا . 
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 َبـــاُب اْلَجـــْزم
 ؟وما أحكامها؟ كم أدوات اجلزم؟ وما معانيها: وفيه ثالثة أسئلة
مل، وملا، والم األمر، وال يف النهي، :  فهي مخس؟أما كم أدوات اجلزم:  فصل

 وليقم زيد، وإن ما يقم زيد،مل يقم زيد، ولَ: وإنْ يف الشرط مع ما حمل عليها تقول
 ومعىن اجلزم يف .يقم زيد يقوم عمرو جتزم هذه األفعال كلها ذه العوامل املختلفة

 فلما كان هذا اإلعراب قطع حرف ، قطعته: أي،جزمت الشيء: اللغة القطع تقول
،  ومل يرض، ومل يرِم،مل يغز:  والفعل الذي رفعته بثبات النون مثل،من الفعل العليل

 واحلذف والقطع سيان قيل ،مل يركب:  وحتذف حركة من الصحيح مثل،قوماومل ي
 . له جزم

 وخيتصان ، النفي: فمختلفة فمعىن مل وملا؟وأما ما معاين أدوات اجلزم: فصل
مل يقم زيد أمس، وملا يقم أمس إال أن ملا أكثر نفيا من :  تقول،بنفي الفعل املاضي

 إال أا ختتص ، ومعىن الالم األمر.أكيد يف اإلجياب ومها يف النفي مثل نوين الت،مل
 وإنما اختص ِبها الغائب ،ليقم زيد بالكوفة:  تقول، غالبا،بالغائب دون احلاضر

ألنهم كثريا ما يضعون الالم للبعد، والغائب أبعد من احلاضر، أال ترى أنهم يقولون 
 ذلك، فإذا أمروا :، وألبعد األبعدين ذاك:ذا، وِلمن يليه: يف اإلشارة إىل القريب

 ألنه ليس معه حرف مضارعة ؛قم مبين على الوقف، وليس مبعرب:  قالوا،احلاضر
 وهي ،ليقم زيد معرب باجلزم، واجلازم له الالم:  تقول للغائب،يستحق به اإلعراب

  ليقضوا  : قال اهللا تعاىل، ويف الوصل ساكنة،تكون يف ابتداء الكالم مكسورة
، ]٢٩: احلج[ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق:، مث قال]٢٩: احلج[ ثهمتف

 ومن النحويني من جييز حتريكها يف كل .يقرأ بسكون هذين الالمني ألجل الوصل
 ورمبا أدخلوها على فعل ،حال، والسكون مع الوصل أجود لئال يشبه الم الغرض

 ،ليقم يا زيد تشبيها بالغائب:  فقالوا،ا وهو قليل جد، غالبا: ولذلك قلنا،احلاضر
فبذلك فليفرحوا هو  : وعليه قراءة بعضهم))لتأخذوا مصافكم((: ومنه احلديث
 .]٥٨: يونس[  خري مما جيمعون

 فإن أمرت حاضرا بفعل مل يسم فاعله مما قد ألزم ذلك البناء مل يكن إال بالالم 
 .أمر دينك، ولترض عليهم، وقس عليهلَع يا رجل حبب نبيك، ولتعن بوتِل: مثل
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ال تقم يا زيد، وال تقم يا :  تقول، النهي ويدخل على احلاضر، والغائب:ومعىن ال
 وسنفرد ، تعليق فعل على فعل آخر: ومعىن الشرط، الشرط واجلزاء:نإزيد، ومعىن 

 . له بابا إن شاء اهللا سبحانه نستويف شرحه فيه ونذكر نظائر إن معها
 . أحكامها يف عملها، وأحكامها يف معموهلا: كامها تنقسم قسمنيوأح: فصل

 أنها ال تعمل يف فعل حىت تنقله نقلني، فلم، وملا ينقالنه :فحكمها يف عملها
 ومن اإلجياب إىل النفي، والم األمر وال يف النهي ينقالنه من ،من احلال إىل املضي

نهي، وإنْ تنقله من احلال إىل االستقبال، احلال إىل االستقبال، ومن اخلرب إىل األمر وال
 . ومن الوجوب إىل الشرط

مل :  أما مل وملا فيجزمان فعالً واحدا حنوة؛وأما أحكامها يف معموهلا فمختلف
ليقم :  مثال اجلميع،وأما األمر والنهي والشرط فيجزم فعلني مستقلني. ما يقميقم، ولَ

وإنْ  :وإن يقم زيد يقم عمرو، قال اهللا تعاىلضربه، أزيد أقم معه، وال يقم عمرا 
 فاألول من الفعلني ]٢٨٤: البقرة[ تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه يحاسبكم به اهللا

ن إ إال ، ألنه متعلق مبا قبله، جواب: لهيقال: يقال له أمر، أو ي، أو شرط، والثاين
 ،ان األمر والنهي بنفسهماوالم األمر وال يف النهي جيزم. جتزم الفعلني بنفسها

إنَّ احلرف هو :  واألحسن عندي أن تقول،وجيزمان اجلواب والفعل يف قول بعضهم
كما يعتمد الفعل الالزم يف االستثناء  اجلازم للجواب باعتماده على فعل األمر والنهي

 ويعتمد االبتداء على املبتدأ فريفع اخلرب وحسن ذلك ألن . فتنصب املفعول،على إال
لعمل الواحد ال يكون لعاملني، وقد جتزم اجلوابات مبجرد األمر، وإن مل يكن هناك ا

 ]٧٣: األعراف[ فذروها تأكل يف أرض اهللا: ومنه. قُم أقم معك:  مثل،حرف جزم
ومىت كان الفعل ازوم صحيح . وسنذكر األجوبة كلها يف باب الشرط إن شاء اهللا

مل يضرب، ومىت كان معتل العني صحيح : ل مث،العني والالم سكنت المه ال غري
مل مل يقم، ومل يبع، و:  مثل،الالم سكنت المه للجزم واحنذفت عينه اللتقاء الساكنني
ه للجزم وبقيت عينه على مينم، ومىت كان صحيح العني معتل الالم حذفت ال

 ،وففبقاء العني الستقامة الوزن، وبقاء احلركة للداللة على احلرف احملذ. حركتها
وكسرة . ]١٧: العلق[ فليدع ناديه : قال اهللا تعاىل،مل يغز:  مثل،ضمة على الواو
 وفتحة على ،]٥٣: فصلت[ أومل يكف بربك : قال اهللا تعاىل،مل يرِم: على الياء مثل
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فإن كان . ]١٨: التوبة[ ومل خيش إال اهللا :، قال اهللا تعاىلمل يرض: األلف مثل
مل يقوما، : ، أو جلماعة أو ملؤنث حاضر حذفت منه النون مثلالفعل ازوم الثنني

ومل يقوموا ومل تقومي يا امرأة، وال يبقى على هذه النون دليالً ألنها ليست من نفس 
 ولذلك بقيت ،وحرف العلة من نفس الفعل. الفعل بل هي عالمة الرفع بعد المه

 .  فافهم ذلك.يالً على ما أبقى فيكون فيما أبقى دل،احلركة دليالً عليه بعد حذفه
 َبــاُب الشَّــرط

 كم أدوات الشرط؟ وعلى كم تنقسم؟ وما أحكامها؟ : وفيه ثالثة أسئلة
إنْ، ومن، وما، ومهما، : أما كم أدوات الشرط؟ فهي ثالث عشرة: فصل

. وأي، وأين، وأىن، ومىت، وحيثما، وإذا ما، وإذا يف الشعر، وكيفما عند بعضهم
 ومن يعطيين أشكره وما يفعل أفعل مثله، ،إن تقم أقم: مفتوحة مشددة، تقولوأما 

، إال أن ]٧٨: النساء[ أينما تكونوا يدرككم املوت : قال اهللا تعاىل،وكذلك الباقي
: إذ وحيث ال يشرط ما حىت تضم إليهما ما لتقطعهما عن اإلضافة، قال الشاعر

 ) كامل(
إذ ما مررت على الرسول فقل له  )١(لسحقًا عليك إذا اطمأنَّ اجمل 
أيا ما تدعوا فله  : قال اهللا تعاىل،وقد تضم إىل ما أكثر أدوات الشرط

، ]١٤٤: البقرة[ حيثما كنتم فولوا وجوهكم :، وقال]٧٨: النساء[ األمساء احلُسىن
 ) طويل: (وقال احلطيئة

 قد بالباطل احلق يأبهمىت ما ت      )٢(وإنْ قدت باحلق الرَّواسي تنقَِد
  .]٥٧: األنفال[ فإمَّا تثقفنَّهم يف احلرب فشرد م من خلفهم :وقال اهللا تعاىل

   : قال اهللا تعاىل،وال تدخل نون التأكيد على فعل الشرط إال مع إما وحدها
وإمَّا ختافنَّ من قوٍم خيانة ]وقال]٥٨: األنفال ،: افإمَّا ترينَّ من البشر أحد  

                                   

 البيت للصحايب عباس بن مرداس السلمي، قاهلا يف غزوة حنني خياطب ا رسول اهللا ) ١(
 .٧٢:  ديوانه حتقيق اجلبوري:انظر

 .  ديوانهغري موجود يفالبيت ) ٢(
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 قال ،ال تفعل أفعل كذاإ : فقيل،، ورمبا انضمت ال مع إن وحدها للنفي]٢٦: مرمي[
 ) بسيط: (الشاعر

)١(أتركه حيث تقول اهلامةُ اسقوين ال يدع كاشح ظُلِمي ومنقصيت   إ
، وإذا شرطوا ]٧٣: األنفال[ إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض :وقال اهللا تعاىل

ب متأخرا معه اهلاء، ومل جيز تقدميه، وال سقوط الفاء منه، بأما املفتوحة كان اجلوا
 ) بسيط: (قال الشاعر

راشة أما أنت ذا نشٍب       )٢(فإنَّ قومي مل تأكلهم الضبعأبا خ 
:  قال اهللا تعاىل،وهما كثريا ما يتعاقبان. أراد أما كنت فانـزل أنت منـزلتها

كُنتم خري أمة أخرجت للناس ]أنتم خري أمة والضبع يف :  تفسريه]١١٠ :آل عمران
 . البيت السنة الشديدة

حروف، وظروف، وأمساء غري : وأدوات الشرط تنقسم ثالثة أقسام: فصل
 منهم ،إن، ومهما، وأما املفتوحة، ويف مهما خالف:  وهي،ظروف، فاحلروف ثالثة

 ،يها ما إلمهي اسم أصلها ما ض: ومنهم من يقول. هي حرف كما ترى: من يقول
 وهما عندهم امسان من أدوات ،وكرهوا اجلمع بني حرفني مثلني فوهنوا اهلمزة

ومنهم من يقول هي مه اسم فعل زيد عليها ما كغريها من . الشرط ركبا امسا واحدا
 ونفس املذهب أنها اسم له حمل من اإلعراب بدليل عود الضمري إليها ،أدوات الشرط

. ، ومسيناها حرفًا ألجل اخلالف]١٣٢: األعراف[  تأتنا بهمهما :يف قول اهللا تعاىل
 . أين، وأىن، ومىت، وحيثما، وإذْ ما، وإذا: والظروف ستة

 . من، وما، وأي، وكيفما: واألمساء أربعة
فاحلروف شرط يف كل شيء ألا أصل يف الباب، وأين شرطٌ يف املكان، وأنى 

 ) طويل: (شرطٌ يف اِجلهة، قال الشاعر
)١(الَ مركبيها حتت ِرجِلك شاِجرِك فأصبحت أنى تأِتها تستجر ِبها    

                                   

 .١٦٣ -١٦٠: البيت لذي اإلصبع العدواين املفضليات) ١(
 .١٢٨:  ديوانه:عباس بن مرداس انظرلالبيت ) ٢(



كشف املشكل يف النحو١٨٥ 

 وحيثما شرط يف مكان، وإذا ما شرطٌ يف زمان، ،ومىت شرط يف زمان مبهم
 ألن إذا ال تكون إال ، وال يشرط ِبها إال يف الشعر خاصة،وإذا شرط يف الزمان أيضا

ها عمل ا الفعل الذي أضيفت إليه،  فإذا شرط ِب،مضافة إىل الفعل الذي بعدها
الشعر ألنه موضع يف  ولذلك مل جيز إال ،واملُضاف إليه ال يعمل يف املضاف شيئًا

 ) رمل: (ضرورة قال الشاعر
عحل له عظمي رتحييين إذا القيته                  )٢(وإذا يوي

 )  طويل: (وقد تضم إليها ما كما قال امرؤ القيس
 تدجطيَِّبوا وإنْ ملْ تا ِطيبمغيبٍة      )٣( ِبه ا ِمنهإذا ما جئت وكُنت

 وأي شرطٌ فيمن يعقل ، وما شرطٌ فيما ال يعقل،ومن شرطٌ فيمن يعقل خاصة
على : فكأنه قال. كيفما تصنع أصنع:  فإذا قال،وفيما ال يعقل، وكيفما شرطُ احلال

ه الظروف واألمساء مبنية لتضمنها حرف واعلم أن مجيع هذ. أي حالة تصنع أصنع
 وذلك أنها ، فإنها معربة تبني فيها اإلعراب لعمومها ومتكنها،الشرط سوى أي

 وال يعمل يف مجيع .تدخل يف مواضع حروف الشرط كلها على اختالف معانيها
ا ما أي : قال اهللا تعاىل،الشرطيات إال فعل الشرط، وال تكون معمولة ملا قبلها أبدا

 ، فأي منصوب بتدعوا وهو فعل الشرط]١١٠: اإلسراء[ تدعوا فله األمساء احلُسىن
 . فافهم ذلك
 منها أنها تدخل على فعلني مستقبلني ةوأما أحكامها فهي كثري: فصل
 وجيوز دخوهلا على ماضيني فتتركهما ،إن تفعل أفعل وهو األصل:  مثل،فتجزمهما

إنْ : ما اجلزم، وتعطف على مواضعها باجلزم تقولعلى حاهلما مبنيني وتقدر فيه
إن قُمت :  فلفظه لفظ املُضي، ومعناها االستقبال، فإن عطفت قُلت،قُمت قُمت

إن :  مثل، وجيوز أن يكون الشرط ماضيا واجلواب مستقبالً.قمت وأحسن إليك

                                   

 .٢٢٠:  ديوانه:البيت للبيد بن ربيعة، انظر) ١(
 .١٩٨:  األصمعيات قصيدته:سويد بن أيب كاهل اليشكري انظرلالبيت ) ٢(
 .٤١:  ديوانه:انظر) ٣(



 ١٨٦  كشف املشكل يف النحو

إن : مثل ، وجيوز أن يكون األول مستقبالً والثاين ماضيا،قُمت أقم وهو دون األول
 ) رمل: ( قال الشاعر،تقم قُمت وهو أضعف الكل إال أنه جائز

 لني القَاسي وإنْ تقس ا              )١(قَلِبيقس قسِلن وإنْ تأن ت
 فإن كان امسا كان ،ومن أحكامها أنه جيوز أن تكون للجواب جملة معه الفاء

ف هذه الفاء إال ضرورة يف الشعر إن تكرمين فأنا أشكرك، وال جيوز حذ:  مثل،مبتدأ
 ) بسيط: (كما قال الشاعر

من يفعل احلسنات اهللا يشكرها    )٢(والشر بالشر عند اهللا مثالِن 
من يكرمين فأكرمه، ومن يقم فأقوم معه والتقدير : وإن كان فعالً مرفوعا مثل

، وهذا ]١٣: ناجل[ فمن يؤمن بربه فال خياف خبسا :فأنا أقوم معه قال اهللا تعاىل
اجلواب وحده يرفع مع الفاء من بني سائر األجوبة، وكل جواب غري جواب الشرط 
فإنه ينتصب مع الفاء كما قدمنا يف باب نواصب األفعال، وينجزم عند سقوطها 

جواب األمر، والنهي، واالستفهام، والعرض، :  وذلك يف سبعة أجوبة وهي،غالبا
فذروها  : قال اهللا تعاىل،قُم أقم معك: ل األمراثوالتمين، والتحضيض، والدعاء، م

 فجزم تأكل جوابا لذروها وهو أمر، وتقول يف النهي وما ]٧٣: األعراف[ تأكل
 :ال تعِص اهللا يعاقبك، وأين بيتك أزرك، وليت زيدا عندنا نكرمه، ويف الدعاء: بعده

:  ويف التحضيض، أنـزل عندنا نحدثك: ويف العرض،رب هب يل ماالً أنفق منه
 . لوال تستغفر اهللا يغفر لك

جزمتها ألن فيها :  قلت؟ مل جزمت هذه األجوبة وما اجلازم:فإن قيل لك
:  أال ترى أن القائل إذا قال،معىن الشرط من حيث كانت متعلقة باجلملة اليت قبلها

: رقُم أقم معك، فقد علق قيامه على قيام املأمور املخاطب فصار كالشرط، والتقدي
 ألا قد نـزلت ، واجلازم جلميع األجوبة اجلمل اليت قبلها.قُم إن تقم أقم معك

 فإن وجد فهو العامل معتمدا على ،منـزلة حرف الشرط هذا مع عدم احلرف

                                   

 . مل أهتد لقائله )١(
 .١/٣٤٥: ب إىل حسانونسمت يف الكتاب البي) ٢(
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 كما عمل ؟وكيف تعمل اجلمل النائبة من حرف فعل الشرط:  فإن قيل،اجلمل
 فيها أيضا من بحرف اجلر النصاملضمر يف اإلغراء النائبة عن الفعل، وكما عمل 

 فإن الفاء إذا ، غالبا احترازا من جواب النفي: وقلنا. فافهم ذلك،حنو عليك زيدا
 . هما لقيت زيدا كلمت:  مثل،ذهبت منه ارتفع

أنا :  مثل،ومن أحكام هذا الباب أنه جيوز تقدمي اجلواب على الشرط مرفوعا
أكرما بنية ،عمتينك إن أطك إنْ أكرمتين، وأنفعا متأخروجيوز رفع اجلواب أيض 
 إن زيدا يقوم معك إن تقم : والتقدير، معكإن زيدا إن تقم معه يقوم:  مثل،التقدمي
 ) رجز: ( قال الشاعر،معه

 يا جدع بن مالك يا جدع        )١(إنَّك إن يصرع أخوك تصرع 
ى فعل الشرط، ويبدل منه  وجيوز أن يعطف عل.نك تصرع إنْ يصرع أخوكإ :أراد
وإنْ تبدوا :  ويف التنـزيل،من يأِتين وحيسن إيلَّ أكرمه:  تقول يف العطف،قبل اجلواب

 ) وافر: (، وقال الشاعر]٢٨٤: البقرة[ ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا
مىت تأِت الكرمي وتستجره          )٢(فقد وجب الدفاع على الكرِمي 

 لكان حاالً من املضمر يف ،من يأِتين وحيسن إيلَّ أكرمه: قلتولو رفعت ف
 قال ،من يأتين يكرمين أكرمه:  وتقول يف البدل. محسنا إيلّ أكرمه: تقديره،يأتين

 ) طويل: (الشاعر
مىت تأِتنا تلمم ِبنا يف ِدياِرنا          )٣(تجد حطبا جزالً ونارا تأجَّجا 

تأججا فإنه أدخل على الفعل نون التأكيد :  وأما قوله،)أِتناتلمم ِمن ي(فأبدلَ 
:  ولو رفعت الفعل الذي بني الشرط، واجلزاء فقلت.قف عليها بألفواخلفيفة ضرورة و

 ) طويل: ( قال احلطيئة، مكرما يل: جاز وكان أيضا حاالً تقديره،من يأتين يكرمين أكرمه
ها خريداٍر ِعنن خري جدمىت تأِتِه تعشو إىل ضوِء ناِره )١( موقِدت 

                                   

 .٢/٧٢:  املقتضب:ب إىل عمر بن خثارم البجلي، انظرونسمالبيت ) ١(
 .  مل أهتد لقائله)٢(
 .٢/٦٣: املقتضب: ، انظرعبد اهللا بن احلر لب ونسمالبيت ) ٣(



 ١٨٨  كشف املشكل يف النحو

  :ولو جعلت هذا البدل من اجلواب جاز، قال اهللا تعاىل. أراد مىت تأته عاشيا
اا* ومن يفعل ذلك يلق أثامهانفيه م له العذاب يوم القيامة وخيلد ضاعفي 
]ضاعف بدل منه، وخيلد عط. فيفعل شرط ]٦٩، ٦٨: الفرقانف عليهويلق جزاء، وي. 

من يكرمين أكرمه، وأحسن إليه :  تقول، وجيوز يف العطف على اجلواب الرفع
 من : فقلت،وأنا أحسن إليه، ولو أدخلت الفاء يف اجلواب: على القطع، تقديره

اجلزم على املوضع، والنصب على : يكرمين فأكرمه جاز يف العطف ثالثة أوجه
 يكرمين فأكرمه وأحِسن وأحِسن من: احلرف، والرفع على القطع، مثال ذلك كله

على اجلواب فعلنيوأحِسن األول منهما بالفاء، والثاين :  إليه، وكذلك لو عطفت
وإن تبدوا ما أنفسكم  : وعليه القراءة، جاز يف الثاين الرفع والنصب واجلزم،بالواو

ويقرأ  ،]٢٨٤: البقرة[ أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء
يعذب بالرفع والنصب واجلزم، فاجلزم عطف على اللفظ، والنصب والرفع على 

 وجيوز أن يأيت شرطٌ وشرطني وثالثة وأكثر من ، وهو يعذب، وأن يعذب:تقدير
إن أتيتين، إن لقيتين قاعدا إن كان عندي :  تقول،ذلك وجتيب اجلميع جبواب واحد

 . التوفيق فافهم ذلك وباهللا،مالٌ فهو عليك صدقة
 . هذا آخر ازومات ويتلوها التوابع

 
 
 
 
 
 
 

                                   

 .١٦١:  ديوان احلطيئة:انظر )١(



كشف املشكل يف النحو١٨٩ 

 
 

 
 َبــاُب النَّْعـِت

 ما النعت؟ ومل جيء به؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ : وفيه أربعة أسئلة
كما قال - فهو وصف املنعوت بشيء أو شيء من سببه ؟أما ما النعت: فصل

:  حبليته، حنو قولك: ستة أشياءفوصف املنعوت مبا فيه يكون بأحد. -طاهر بن أمحد
:  حنو قولك،هذا الثوب أمحر، أو صنعته:  حنو قولك،جاءين رجل طويل، أو لونه

 املؤمن، أو رأيت الرجل الكرمي:  حنو قولك،مررت بالرجل البزاز، والنجار، أو بفعله
هذا رجلٌ زيدي، أو هامشي، أو مكي، أو ذي : البخيل الكافر، أو نسبه، حنو قولك

مررت برجل ذي مال، وهذا أخوك ذو : ، حنو قولك-لذي هو مبعىن صاحبا-
وأما الذي من سببه فهو جار جمرى األول إال يف ذي مال، ووزن أفعل فإنهما . املال

مررت برجٍل طويٍل عمه، وبالرجل التاجِر أخوه، : ال يرفعان الظاهر غالبا فتقول
مررت برجٍل ذو ماٍل أبوه، وال جيوز ذي مال : والكرِمي جده، واهلامشي خالُه، وتقول

 . أبوه؛ ألن األب ال يرفع بذي من حيث كان جامدا
: ختصيص نكرة مثل:  فألحد أربعة أشياء-بالنعت-وأما مل جيء به : فصل

رأيت أخاك النجار، أو : مررت برجل طويل، أو إزالة شك عارض يف معرفة، حنو
مررت ببكر األمحق، أال ترى أنك : قل، أو ذم حنومررت بزيد العا: مدح حنو قولك

طويٍل اختص الطوال، : مررت برجل شاع يف مجيع الرجال، فإذا قلت: إذا قلت
النجار زال : رأيت أخاك، شك أي إخوته رأيت، فإذا قلت: وكذلك لو قلت

 .الشك، فأما املدح والذم فأوضح من أن حيتاج إىل تلخيص
ضرب منها ال ينعت، وال ينعت : سم على أربعة أقسام واألمساء يف النعت تنق

ا لتعريها عن االشتقاق، ومنها ضرب ينعت وال ينعت به كاألعالم، وكل اسم 
جامد غالبا فينعت إلزالة االشتراك، وال ينعت به لعدم االشتقاق، ومنها ضرب ينعت 

 تنعت ألن أصلها التنكري، وهو عام به وال ينعت الفعل وتضمنها ضمري املنعوت، ومل
والنعت ختصيص وملا فيها من معىن الفعل، وِمنها ضرب ينعت وينعت به، وهي 



 ١٩٠  كشف املشكل يف النحو

 . مررت بزيٍد هذا، وذا الرجل: املبهمات تقول
مشتق، وواقع موقع : وأما على كم ينقسم النعت؟ فهو ينقسم على ضربني: فصل

: الضارب، واملكرم، وأمساء املفعولني، مثل: لفاعلني مثلأمساء ا: فاملشتق ضربني. املشتق
: مررت برجل حجر وجهه، أي: املضروب، واملكرم، والواقع موقع املشتق، مثل قولك

خشن روي ذلك كله : طويل، وقاع عرفج كله، أي: قليل احلياء وجب مثانني قامة، أي
 .كي، ومنه مررت برجل له علم، ورجل م-رمحه اهللا-عن الفارسي 

:  فمن األمساء ما ينعت على موضعه دون لفظه وذلك أربعة أنواع وهي
جاءين قاض ظريف، ومجع املؤنث السامل يف : األمساء املنقوصة يف حال الرفع مثل

: رأيت املسلمات العواقل، وما ال ينصرف يف حال اجلر، مثل: حال اجلر، مثل
 . اءين هؤالء الرجالج: مررت بإبراهيم العاقل، واألمساء املبنية، مثل

املنادى : ومنها ما ينعت على موضعه ولفظه وذلك سبعة أنواع، وهي، األول
ما أضيف إليه اسم الفاعل واملفعول : يا زيد الظريف والظريف، والثاين: املفرد، مثل

اسم : هذا ضارب زيٍد الظريف غدا والساعة، والرابع: مبعىن احلال واالستقبال، حنو
ال رجلَ : اسم ال، مثل: إنَّ زيدا والظريف والظريف عاملٌ، واخلامس: مثلإنَّ وأنَّ، 

: املتعجب منه إذا كان على صيغة أفعل به مثل: والسادس. ظريفًا وظريف عندك
أحسن بزيٍد الظريف والظريف والظريِف باجلر على اللفظ، والنصب على أنه مفعول 

ما زيد : خرب ما مع الباء، مثله: السابع. متعجب منه، والرفع على املعىن ألنه فاعل
بالرجل الظريِف على اللفظ، والظريف على موضع الباء يف احلجازية، والظريف على 

 . موضعها وهي متيمية، وكذلك خرب ليس مع الباء يجر نعته وينصب
 سائر األمساء املنعوتة من هذا الباب : وهي،ومنها ما ينعت على لفظه فقط

على اللفظ، وعلى :  فصار مجلة األمر أن قسمتها يف النعت ثالثة،اسوى ما ذكرن
 واعترب ذلك يف احلركات فما كانت ،املوضع، وعلى اللفظ، وقد مثل مجيع ذلك

صرحية يف اإلعراب وجب اإلتباع على اللفظ، وما كانت حركته صرحية يف البناء 
 وجب ، بالبناءوجب اإلتباع على املوضع، وما كانت حركته حركة إعراب شبيه

 وما كانت حركته حركة بناء شبيهة باإلعراب فعلى ،اإلتباع على املوضع فقط
 حنو ما أضيف ،وكذلك إن كان للمنعوت موضع سوى اللفظ. اللفظ واملوضع مجيعا
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 . ن جاز على اللفظ وعلى املوضعإ وحنو اسم ،إليه املصدر واسم الفاعل
واجب، وجائز، : قسم ثالثة أقسام تن؛وأما أحكام النعت فهي كثرية: فصل

:  مثل، يف تعريفه:أن النعت تابع املنعوت يف عشرة أشياء غالبا: فالواجب. وممتنع
 ،امرأة قائمة، وتذكريه:  مثل،رجل ظريف، وتأنيثه:  مثل،الرجل الظريف، وتنكريه

 الرجلني العاقلني، ومجعه:  مثل،ما تقدم، وتثنيته:  مثل،رجل قائم، وتوحيده: مثل
 ورأيت :هذا زيد الظريف: ن القائمني والظرفاء، ورفعه ونصبه، وجره مثليمثل الزيد

ا الظريفبزيٍد الظريِفزيد ا من أشياء جيوز يف املدح :، وقلنا، ومررتا احترازغالب 
 ، ومتتنع عند اختالف اإلعراب واختالف العامل يأيت ذكرها يف اجلائز واملمتنع.والذم

 شاذة يف التذكري والتأنيث والتوحيد واجلمع لعلٍل أعرضنا عن ومن أشياء جاءت
، وال جيوز خلقةَ وال انٌص ح، وامرأةٌ خلقحملفةٌ:  وذلك حنو قوهلم،ذكرها اختصارا
 جواد، كم، ومهرةٌاهي قاٍض وح:  شاهد عدلٌ، وتقولامرأةٌ: حصانة، ومثله

ووكميت وسابق عميه املذكر واملؤنث من  وكذلك ما أشبهه مما يستوي ف،ر
 وكذلك لو كان حاالً خيتص به .احلاالت دون األفعال والصفات إذا أمن اللبس

 قاعد عن األزواج؛  طالق، وعجوز وجاريةٌ، حائضامرأةٌ:  مثل،املؤنث دون املذكر
 ،امرأةٌ قائمةٌ:  فقيل، ولو أشكل لوجب الفصل بينهما،ألن ذلك ال يشكل مبذكر

وكذلك ما أشبهه،جةٌ وخار،ورجلٌ قائم ومما جاء شاذًا يف التوحيد، . وخارج 
من نطفة  : أمشاج، قال اهللا تعاىل، ونطفةُبرمة أعشار، وثوب أمسالٌ: واجلمع قوهلم
 . ]٢: اإلنسان[ أمشاج نبتليه

 : والتقدير،مسجد اجلامع:  مثل قوهلم، فإقامة النعت مقام املنعوت:وأما اجلائز
 مررت بالرجل الظريِف:  مثل،ع، وتكرير النعوت نعتا بعد نعتمسجد املكان اجلام

 إىل آخر اآلية، ]١١٢: التوبة[ التائبون العابدون :، قال اهللا تعاىل الكرِميالعاقِل
 وعطف بعضها ، إىل آخر اآلية]٥: التحرمي[ أزواجا خريا منكن مسلماٍت: وقال
 اخلُلق اجلميل، قال اهللا صاحب، و والعاقلُهذا زيد الظريف:  مثل،لى بعضع

 كل ذلك نعوت ، اآلية إىل آخرها]٣٥: األحزاب[ إنَّ املسلمني واملسلمات :تعاىل
 . بعضها على بعض ترجع على عني واحدة

وإذا كانت النعوت للمدح والذم جاز قطعها عن املنعوت منصوبة بفعل مقدر 



 ١٩٢  كشف املشكل يف النحو

 وعجبت ، اجلليلُ العاقلَظريِف المررت بزيٍد:  حنو قولك،أو مرفوعة بإضمار مبتدأ
، وكذلك ما أشبهه من املدح والذم ِخالفًا ِلما جاء  البخيلُ اجلاهلَ اللئيِممن عمرٍو

 فإنه ال جيوز قطعها ألنهما جاءا ،ختصيصا لنكرة، أو إلزالة شك عارٍض يف معرفة
 قطعا  فإذا،للمخصص، واملشكوك فيه مبنـزلة التفسري للمشكل والتحديد للمبهم

 فكان الكالم خلفًا ال فائدة فيه، وإنما جاز قطع ،عنهما بطل املعىن الذي جاءا له
 قال ،املدح والذم ألنهما موضع حيسن فيه اإلطالة واإلسهاب فكثر بتقدير احملذوف

لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون ِبما أنـزل إليك وما  :اهللا تعاىل
 أعين : تقديره]١٦٢: النساء[ قيمني الصالة واملؤتون الزكاةأنـزل من قبلك وامل

 ) كامل: (املقيمني، وهم املؤتون، وقالت اخلرنق
ال يبعدن قومي الذين هم
النـازلـني بكـل معترٍك

 جارهم عني الضيـم ـواملان

)١(سم العداة وآفـة اجلُــزِر 

والطيبـون معاقــد األزِر
 ِرـقـوالعائدون على ذوي الف

وجيوز نعت النكرة املفردة باجلمل . ويروى هذا البيت األخري على هذه الرواية
 .  أمامك من الكرام، وبرجٍل له علم، وبرجٍلمررت برجٍل: واحلروف والظروف مثل

أنَّ الصفة :  أحدمها؛ وامتناعه ِلعلتني،وأما املمتنع فتقدمي النعت على املنعوت
نَّ أ:  والثانية،تابعا هلا، وينطلق عليها العامل دونهتابعة املوصوف وال تقدمه فيكون 
 فلو ، فإذا تقدمت مل يعد الضمري على مذكور،يف الصفة ضمريا يعود على املوصوف

 بل يكون نعتا السم ، مل يكن الظريف نعتا لزيد،جاءين الظريف زيد: قُلت يف املعرفة
 أو من الظريف ، من الرجل وزيد بدلٌ، جاءين الرجل الظريف زيد:حمذوف تقديره
 جاءين شخص : كان التقدير، جاءين رجل: وكذلك لو قلت يف النكرة،لقيامه مقامه

طويل: (، ورجلٌ بدل وليس مبنعوت، قال بعض بين فقعس رجلٌمسرع ( 

                                   

يس، وهي أخت طرفة بن العبد هي اخلرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن ضبيعة بن ق )١(
 . ٢٩:  ديواا:انظر. ألمه
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  ١(ويف األرض مبثوثٌ شجاع وعقرب( فهال أعدَّوين ملثلي تفاقدوا     
 ألنه جيوز، وال ،نصب مسرعا على احلالواألحسن أن ي. عدو مبثوثٌ: أي

صرف كما تجيوز تقدميها على صاحبها إذا كان العامل فعالً متصرفًا أو ما أشبه امل
 ) طويل: (قال الشاعر

وحتت العوايل والقنا مستظلَّة      )٢(ِظباٌء أعارهتا العيون اجلآذِر 
 .فنصب مستظلة حاالً من ظباء، وقد تقدم ذلك يف باب احلال

 ،وال جيوز نعت املعرفة بالنكرة، وال النكرة باملعرفة، وال نعت املذكر باملؤنث
 ،وال املؤنث باملذكر، وال نعت املفرد بالتثنية، وال نعتها به، وال نعت أحدمها باآلخر

وال جيوز نعت املضمر ألنه مل يضمر . ألن النعت واملنعوت مبنـزلة الشيء الواحد
 وال ينعت به ألنه ليس فيه ، البيان: ألن معىن النعت،عتحىت عرف، فاستغىن عن الن

معىن مدح، وال ذم، وال يتبع النكرة فيخصصها، وال يزول به الشك عن املعرفة بل 
 وكذلك املبهم ال ينعت إال . وقد قدمنا له ِعلالً غري هذه يف الباب،يزيدها لبسا

 ، كما قُلنا يف باب التمييز والتفسري يكون باجلنس خاصة،باألجناس ألنها تفسري له
وال . وألن اإلشارة تقع على ذاته، وال يتناول مدحا وال ذما فلم يتبعه املشتق نعتا

أي املشار إليه، . مررت بزيد هذا: جيوز أيضا أن ينعت باملبهم إال اسم علم تقول
ت  منه فال ينع-وإن كان أعرف-وإمنا امتنع أن ينعت به غري العلم ألن املضمر 

وال النكرة ألن .  وألنه أعرف مما فيه األلف والالم ومن املُضاف فلم يتبعهما،أصالً
ويتبع العلم صفة ال ألن العلم أعرف منه . الصفة ال تكون أعرف من املوصوف

 . لوجوه يأيت ذكرها يف باب املعرفة والنكرة إن شاء اهللا سبحانه
ه أعرف األمساء اليت ينعت أو  وألن، النعت بالعلم لعدم االشتقاق؛ومن املمتنع

 ، مل جيز إتباع النعت على اللفظ، ومىت اختل إعراب األمساء أو العامل منها،ينعت ا
نفع زيد عمرا :  وذلك حنو قولك، أو يرفع بتقدير مبتدأ،ولكن ينصب بتقدير فعل

                                   

 .٨٧:  التنبيه على شرح مشكالت احلماسة:انظر )١(
 .٣٣٢:  ديوانه:البيت لذي الرمة انظر) ٢(



 ١٩٤  كشف املشكل يف النحو

 أن وامتناع ذلك من قبل.  أعين الظريفني، أو مها الظريفان: أي؛الظريفني والظريفان
 وال يكونان بأن يتبعه النعت ،خركل واحد من املفعولني له إعراب غري إعراب اآل

 فلم يتبع واحدا منهما وعدل ِبِه إىل جهة جائزة، وهو ،على لفظه أحق من اآلخر
 : أعين، القطع، والواجب ممتنعا: أعين، فقد عاد اجلائز واجبا،القطع واإلضمار

اختلف العامل واتفق اإلعراب مل جيز إتباع النعت  وكذلك لو . وهذا عجيب،تباعاإل
حييت من زيد إىل عمرو، ونـزلت على بكر، : على اللفظ وذلك حنو قولك

 أعين العاقلني، ومل جيز النعت، وإن : مبعىن،ومررت مبحمد العاقلون أو العاقلني
املنعوت والنعت معمول لعامل . أنفقت املنعوتات يف اجلر ألن عوامل اجلر فيها خمتلفة

 ألن ، وال جيوز أن تعمل فيه كلها،فلم يكن عامل يف هذا النعت أوىل من عامل
 .  فافهم ذلك،العمل ال يكون لعاملني وال ألكثر

 بــاب العطـف
ما العطف؟ وكم أدواته؟ وعلى كم تنقسم؟ وما معانيها؟ : ولك فيه مخسة أسئلة
 ؟وما أحكام املعطوف

ر الكالم على أوله حىت يصري إعراب الثاين أما ما العطف؟ فهو رد آخ: فصل
 وإن جزما فجزم، ، وإن نصبا فنصب، وإن جرا فجر،كإعراب األول إن رفعا فرفع

 ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيٍد وعمرٍو، ومل يقم زيد ،جاءين زيد وعمرو: تقول
 . ويضرب عمرا
 ، وال، وحىت، ومث،ءفال الواو وا:وأما كم أدوات العطف؟ فهي عشر: فصل

 . ما مكررة مكسورة اهلمزةإوليس، وبل، ولكن، وأم، وأو، و
قسم واجب : وأما على كم تنقسم؟ فهي تنقسم على أربعة أقسام: فصل

يوجب األول والثاين وهو الواو، والفاء، ومث، وحىت، فاألول املعطوف عليه، والثاين 
:  وكذلك إذا قلت، ايء هلما مجيعا أوجبت،جاء زيد وعمرو:  فإذا قلت،العطف

وجاء القوم حىت زيد ،مث عمرو وجاء زيد ،فعمرو فتعطف اللفظ واملعىن،جاء زيد  .
، وجاء  ليس عمروجاء زيد: ، تقولس ال ولي:وقسم يوجب األول دون الثاين وهي

ون عمرو، واألبزيديء لزيد دن وقسم يوجب الثاين دو.  ال أبوه، فيوجب ا
 ،وما رأيت حممدا لكن خالدا. جاء زيد بل عمرو: بل، ولكن، تقول:  وهي،األول
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 وإما املكسورة ، وأم،وهي أو: ما للثاينإما لألول، وإوقسم يوجب . فتوجب للثاين
أضربت :  وتقول،جاء زيد أو وعمرو، وجاء إما زيد وإما عمرو:  تقول،املكررة

بل :  إذا قال، ألحدمها وهو جمهول يتخصص باجلواب فتوجب الفعل،زيدا أم عمرا
زيد،أو بل عمرو   . 

 اجلمع بني الشيئني من : فمعىن الواو؛وأما معانيها فمختلفة كاختالفها: فصلٌ
وحيتمل جميء زيد قبل عمرو، وعمرو قبل . جاءين زيد وعمرو:  تقول،غري ترتيب

وقولوا حطة وادخلوا : اهللا تعاىل قال،وليس على األول دليل،زيد، وجميئهما معا
وادخلوا الباب سجدا  :وقال يف موضع آخر ،]١٧١: األعراف[ الباب سجدا
وقال   والقصة واحدة، واللفظ واحد، واملعىن واحد]٥٨: البقرة[ وقولوا حطة

 ، فقدم السجود على الركوع يف اللفظ]٤٣: آل عمران[ واركعي واسجدي :تعاىل
 ) طويل: ( قال الشاعر،تبألن الواو ال تر

اليـل منهم جعفر وابن أمه      )١( ومنهم أمحد التخـرييعل 
 ومعىن الفاء اجلمع .فلو كانت الواو مرتبة لقدم أمحد مث عليا مث جعفرا

 فوقوعها أوالً، واحلريق ،النار على القطن فحرق:  حنو قولك،والترتيب من غري مهلة
  مث إذا شاء أنشره ،]٢١: عبس[ أماته فأقربه: عاىل قال اهللا ت،بعده بغري مهلة

 .]٢٢: عبس[
 فقد ،خلق اهللا آدم، مث حممدا:  تقول، واملهلة، والترتيب،ومعىن مث اجلمع

.  وبينها مهلة طويلة، وحممدا آخراً، وترتبا يف املدة فكان آدم أوال،اجتمعا يف اخللق
ال يعطف ا إال بعد :  ثالث شرائط وهلا فيه،ومعىن حىت كمعىن الواو يف العطف

مجع، وال يكون املعطوف إال من جنس املعطوف عليه، ويكون قليالً على 
جاء القوم حىت :  تقول،ومعىن العدل عن الواو إىل حىت للتحقري أو التعظيم.كثري
 فاألمري ، راح احلاج حىت املشاة: ومثله، واألمري: فيكون أفخم من قولك،األمري

حىت األمري :  فقلت، واحلاج مجع، واملشاة قليل عطف على كثري، القومواملشاة جنس

                                   

 .١٨١: البيت حلسان بن ثابت األنصاري، انظر ديوانه) ١(
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السفر جاء األمري حىت القوم، أو جاء : ولو قلت،  وحىت املشاة حتقريا هلم،له تعظيما
 .مل جيز ذلك. اجلملحىت 

جاء زيد :  تقول، إال إما ال يكونان إال بعد اإلجياب؛ النفي:ومعىن ليس وال
مل يكن للكالم ،ما جاء زيد ال عمرو:  ولو قلت،بأخيك ليس زيد ومررت ،ال عمرو
ما جاء زيد بل : حنو قولك. واإلجياب للثاين.  اإلضراب عن األول:ومعىن بل. معىن
 :ومعىن لكن. جاء زيد بل عمرو، كان الكالم بدل غلط: ولو قلت، عمرو

ن الكالم  وال يكو،ما جاءين زيد لكن عمرو: االستدراك بعد اجلحد، حنو قولك
مل يكن للكالم معىن إال أن جتيء .  جاءين زيد لكن عمرو:لو قلت، قبلها موجبا

 .فيكون لكن حرف ابتداء ال حرف عطف. بكالم تام، فتقول لكن عمرو وقعد عين
 .  وهى تكون متصلة ومنقطة، االستفهام:ومعىن أم

عندك أم أزيد : حنو. تأيت معادلة هلمزة االستفهام: فللمتصلة ثالث شرائط
أعندك زيد أم عمرو؟ فاملعىن أيهما :  فإذا قال، والثانية أن تكون مقدرة بأي؟عمرو
 ألنه ال يستفهم ِبها إال من قد صح عنده ،أن يكون جواا معينا: الثالثةو ،عندك

: زيد، أو يقول: أخاك أزيد، أم عمرو؟ فيقول املُجيب:  تقول،العلم بأحد الشيئني
نعم أو : أعندك زيد أم عمرو؟ فقال: ولو قُلت. بل زيد: ل بل فيقولعمرو، أو يدخ

كون ال بعد استفهام فال تقتضي ال يواملنقطعة هي اليت . م يكن مجيبا بشيءلَ، ال
أنها ال بل أم شاء املعىن بل أهي شاء، :  مثل قوهلم، وتكون مبعىن بل،تعيني شخص

ال اهللا ـ ق،ا قبلهاما منقطعا ِمـعه ويكون الكالم م، ال:نعم، أو تقول: فتقول
.  أراد أنا خري من هذا]٥٢: الزخرف[ مهني أم أنا خري من هذا الذي هو :تعاىل

 ) كامل: (وقال األخطل
 غرتك عينك أم رأيت ٍبواسط    )١(غَلَس الظالَّم من الرَّباب خياالً 

مثال الشك . ام تارة واإل، والتخيري تارة، واإلباحة تارة،ومعىن أو الشك تارة
. شرب اللنباكل السمك أو :  ومثال التخيري،رأيت شخصا رجالً وامرأة: قولك

وأكثر ما يكون . وخذ السلعة أو الدينار، فله أن يفعل واحدا، وعليه أن يترك اآلخر

                                   

 .٤١:  ديوانه:انظر) ١(



كشف املشكل يف النحو١٩٧ 

 ،ومثال اإلام.  وتعلم حنوا أو فقها، سافر برا أو حبرا: مثال اإلباحة.ذلك يف األوامر
 وإمنا أردت ، وقد علمت أين بيتك منهما،بييت يف الكوفة، أو يف البصرة: قولك

 ) كامل: ( قال لبيد بن ربيعة،يف يدي دينار أو درهم: اإلام ومثله
متىن ابنتاي أن يعيش أبومها         )١(وهل أنا إال ِمن ربيعة أو مضر 

أخاك زيد :  مثل، بعد استفهامفإذا وقعت أو. وقد علم أنه ِمن ربيعة لكن أم
 أخاك أحد اثنني زيد :كان اجلواب مبهما بنعم أو ال؛ ألن معىن السؤال. أو عمرا؟
ا كمعىن أو يف الشكإومعىن .  ال: أو تقول،نعم:  فتقول،أو عمرووالتخيري،م ، 

أول واإلام إال أن الشك معها والتخيري واإلباحة واإلام ينبين عليه الكالم من 
:  وقال اهللا تعاىل يف التخيري،جاءين إما زيد وإما عمرو إذا كنت شاكًا:  تقول،وهلة
 اا وإمَّا كفورإمَّا شاكر ]امـ، وق]٣: اإلنسانال يف اإل:  إمَّا العذاب وإمَّا

إمَّا أن تعذب وإمَّا أن تتخذ فيهم  :، وقال تعاىل يف اإلباحة]٧٥: مرمي[  الساعة
سناح ]ا إالَّ مكسورة مكررة. ]٨٦: الكهفا ،وال تكون إمواحملققون ال جيعلو 

عاطفة لتكرارها مع األول والثاين، وحرف العطف ال يكون معها مجيعا، ويكون 
العطف للواو قبلها، ودخلت لتأكيد الشك أو اإلباحة أو التخيري أو اإلام، وإنما 

 . والعطف بإما أوىل، وهذه الواو غري جامعة،ئنييمنع من ذلك أن الواو جيمع بني شي
 . واهللا أعلم
: فالواجب. واجب، وجائز، وممتنع: وأما أحكام املعطوف فثالثة أقسام: فصل

 ،يف امسيته: أن يكون العطف يف غالب أحواله تابعا للمعطوف عليه يف تسعة أشياء
يت يح:  مثل، وحرفيته،عد عمروقام زيد وق:  مثل،رأيت زيدا وعمرا، وفعليته: مثل

وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل  : قال اهللا تعاىل،من زيٍد ومن عمرو
 ، ونصبه،جاء زيد وعمرو:  مثل،، ورفعه]١٠١: التوبة[ املدينة مردوا على النفاق

مل يقل :  مثل، وجزمه،مررت بزيٍد وعمرٍو:  مثل،رأيت زيدا وعمرا، وجره: مثل
: الفرقان[ يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيْلُد فيه مهانا : قال اهللا تعاىل،قموي

                                   

 .٢١٣:  ديوانه:انظر) ١(



 ١٩٨  كشف املشكل يف النحو

فمن . يقوم ويقعد:  مثل، واستقباله،قام وقعد:  مثل-أعين الفعل-، ومضيه ]٦٩
 ومنها ما جيب العطف على ،ما تقدم متثيله:  مثل،األمساء ما جيب العطف على لفظه

ما ال ينصرف يف اجلر، ومجع املؤنث :  وهي،أنواع وذلك أربعة ،موضعه دون لفظه
 ومجيع املبنيات اليت حركتها ،السامل يف النصب، واألمساء املنقوصة يف الرفع واجلر

 تِِ ورأيت املسلما،مررت بإبراهيم وزيد:  مثال ذلك على الترتيب،صرحية يف البناء
 . ورأيت هؤالء وأخاك.  وفقيهوعمرا، وجاءين قاٍض

 ،نداء املفرد:  وهي،ما يعطف على لفظه وموضعه وذلك مثانية أنواعومنها 
 )وافر: ( والرجل، قال الشاعريا زيد: مثل

 ِسريا والضَّحاكأال يا زيد          فقد جاوزمتا خمر الطريق 
وإضافة .  خالدا، وعمرٍو وعمروعجبت من ضرب زيٍد:  مثل،وإضافة املصدر

، ال :والتركيب مع ال مثل. ، وعمرا غدا وعمرٍوضارب زيٍدهذا :  مثل،اسم الفاعل
 . إن زيدا وعمرا وعمرو قائم:  مثل،واسم إن.  عندك، وامرأةٌ وامرأةًرجلَ

 ) طويل: (قال الشاعر
 فإين وقيَّار ِبها لغريب

 ) وافر: (وخرب ليس وما مع الياء، قال الشاعر
 )١(ال وال احلَِديدابفلسنا باجل

 .  احلديد على موضع البناء، وجره على اللفظيروى بنصب
 وعلى موضع الفاء يف .شكرت لزيٍد وعمرو، وعمرا: واملفعول ارور مثل

فأصَّدق وأكن من  : ومثله، وأحسن وأحسن إليك، قم فأقوم معك:اجلوابات
كون على موضع حرف اجلر ي و،، وجيوز يف غري القرآن]١٠: املنافقون[ الصاحلني
 وما جاءين من ،، وامرأةٌ ما يف الدار من رجل وامرأٍة: مثل، مع املبتدأ والفاعلالزائد
وقد قيل إن العطف بالرفع على . ه شهيدا وكفى باهللا ورسولُ، وامرأةٌ وال امرأٍةرجٍل

اسم إن ال جيوز إال أن يكون مضمرا، وليس يف ذلك حجة واضحة، وال له وجه من 

                                   

 .٦٨: ياجلمل للزجاج: انظر) ١(



كشف املشكل يف النحو١٩٩ 

  الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارىإنَّ : قال اهللا تعاىل،التخريج
]١٧: احلج[ . 

رأيت زيدا وعمرا، :  حنو،وأما اجلائز فإنه جيوز عطف املعرفة على املعرفة
جاءين :  مثل،، واملعرفة على النكرة وغُالٍممررت برجٍل:  مثل،والنكرة على النكرة

 والظاهرة وهو ، ورجلٌ قائمانهذا زيد:  مثل، والنكرة على املعرفة،رجل وأخوه
لو شئت  : قال اهللا تعاىل، رأيتك وإياه: مثل،واملضمر على املُضمر. مجيع ما مثِّل

جاءين زيد : واملضمر على الظاهر مثل. ]١٥٥: األعراف[ أهلكتهم من قبل وإيَّاي
 ،ملضمر وتعيد اجلار والظاهر على ا. ورأيت زيدا وإياك، ومررت بزيٍد وبك،وأنت
 أكدته ، رأيتك وزيدا، فإذا عطفت على املضمر املرفوع املتصل ومل يطل الكالم:مثل

اسكن أنت وزوجك : ال اهللا تعاىلـ ق،جئت أنت وزيد:  مثل،فصلنمبضمر م
ما أشركنا  : حنو قوله تعاىل، الكالم سد مسد التأكيدن، فإن كا]٣٥: البقرة[ اجلنة

 وكذلك إذا أردت العطف على املضمر ارور ، فطوله ِبال]١٤٨: األنعام[ وال آباؤنا
عليك وعلى أمم ِممَّن  : تعاىلقال اهللاو ،مررت ِبِه وبزيٍد:  مثل،وجب إعادة اجلار

مررت : تقول ،فإن حذفت اجلار وعطفته منصوبا على املوضع. ]٤٨: هود[ معك
، وكل جمرور ظاهر أو ]١: ساءالن[ إنَّا منجوك وأهلك :قال اهللا تعاىل. به وزيدا

 :وقلنا. مررت بزيٍد وعمرا:  مثل،مضمر جيوز أن تعطف على موضعه بالنصب غالبا
، وما يف الدار من  وال امرأةٌ وال امرأٍةما جاءين من رجٍل: غالبا احترازا من حنو قوهلم

 . ه شهيدا وال محار، وكفى باهللا ورسولُ وال محاٍرأحٍد
 الفاعل إذا كان مبعىن احلال على فعل احلال، وعطف فعل احلال وجيوز عطف اسم

 وعطف املستقبل على املاضي ، وعطف الفعل املاضي على املستقبل إذا كان معه مل،عليه
 ) رجز: ( قال الشاعر،أنت تقوم وذاهب:  مثال عطف اسم الفاعل،يف الشرط

 يف أسواقها وجائر قصدغشيها بعضِب        )١(يي باتٍربات 
 يقصد :؛ ألن التقدير-وهو فعل-فعطف جائرا وهو اسم فاعل على يقصد 

                                   

 . دون نسبة ١٤/١٢٠) كهل( اللسان مادة :انظر )١(
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 ) طويل: ( ومثله أليب األسود الدؤيلروجيو
 اِكرعطيك اجلزيلَ وشلك ي ١(أخ(      هومل تستكسه فحمدت كساك

 أنت قائم :ومثال عطف الفعل على اسم الفاعل. وعطف شاكرا على يعطيك
 ) طويل: (اعر قال الش،ويذهب

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي    )٢(ويغضب ِمنه صاِحيب بقؤل 
:   قوله تعاىل،ومثال عطف املاضي. غضبا صاحيب مينم و، ليس نافعا يل:تقديره

أمل جيعل كيدهم يف تضليل ]٢: الفيل[. وأرسل عليهم ]ألن لَ؛]٣: الفيل م 
 ،ومثال عطف املستقبل. رسل علَى جيعل فجاز أن تعطف أ،تصريه مبعىن املُضي

.  ألن الشرط يصريه مبعىن االستقبال،إن أتيتين وتحسن إيلَّ أحسن إليك: قولك
 وما ، ومن العطف على املوضع، يف غالب أحواله احترازا من هذه العطوف:وقُلنا

 . أشبه ذلك
عجبين أن أ:  حنو قولك؛ومن اجلائز العطف على أن املصدرية وصلتها على املوضع

:  والتقدير،م وقعودك، وعجبت من أن تضحك وبكائكوتأكل وشربك، وكرهت أن تق
وجيوز تقدمي العطف على املعطوف إذا كان . أعجبين أكلك وشربك وكذلك الباقي

 ) وافر: ( قال الشاعر، ورأيت وأخاك حممدا،جاء وزيد عمرو: معتمدا حنو قولك
أال يا خنلة من ذات ِعرق           )٣(علَيك ورمحةُ اهللا السالم  

 ،فقدم الرمحة مع عليك معتمدا على السالم املتأخر اعتماد اخلرب على مبتدأه
خواته األول أوإذا كان مفعول الظن و. وذلك جائز من غري ضرورة يف النظم والنثر

وسيط ظننت زيدا وعمرا قائمني، جاز ت:  مثل.امسني قد عِطف أحدمها على اآلخر
 : املفعول الثاين بينهما، قال البعيث

وجدت أباها رائضيها وأمَّها          )١(فأعطيت ِفيها احلُكم حتَّى حويتها 

                                   

  .البيت غري موجود يف ديوانه ) ١(
 .١/٤٢٦:  الكتاب:، انظرالبيت لكعب الغنوي) ٢(
 .، ومل يعرف قائله٢/٨٠٥: شرح احلماسة للمرزوقي: انظر) ٣(



كشف املشكل يف النحو٢٠١ 

 ) طويل: ( قال امرؤ القيس،وجيوز إقامة الفاء مقام الواو فتأيت غري مرتبة
)٢(بسقط اللِّوى بين الدَّخول فَحومِل   مل يعف رمسهافتوضح فاملقراة        

 فعطف االسم على الفعل إال اسم الفاعل، وعطف البيان على :وأما املمتنع 
االسم سوى فعل احلال على اسم الفاعل، وعطف املاضي على املستقبل، واملستقبل 
على املاضي يف غري النفي، والشرط، وعطف ارور الظاهر على املضمر بغري إعادة 

 مررت بك وبه، والعطف على املضمر :يف مثلاملضمر؛ لى  وكذلك املضمر ع،اجلار
 وارور ،املرفوع املتصل قبل أن تؤكده مبنفصل، وعطف املرفوع على املنصوب

 وارور على املرفوع واملنصوب ِسوى ما استثنيناه ،واملنصوب على املرفوع وارور
 حنو ،طف إذا مل يعتمدوميتنع أيضا تقدمي الع. يف األحكام اجلائزة يف مجيع ذلك

 . وعمرو جاء زيد: قولك
ني األمساء ي تب: وهو؛هذا البابوعطف البيان يلحق ِب. يف عطف البيان: فصل

 .  ورأيت أبا القاسم زيدا،جاءين زيد أبو القاسم:  مثل،بالكُنى، والكُنى باألمساء
 ،عطوف عليه أنه نفس امل: أحدمها،والفرق بينه وبني عطف النسق من وجهني

كون بغري حرف يأنه : والوجه اآلخر.  فبينته بالثاين؛كأنك عطفت على األول
 .والفرق بينه وبني النعت أنه يكون بغري املشتق. عطف

 أنه ال يقوم مقام ما عطف عليه كما يقوم البدل : والفرق بينه وبني البدل
 . مقام املبدل منه يف قول بعضهم
نَّ التوكيد إعادة لفظ أو معىن، وليس كذلك أ :وكيدوالفرق بينه وبني الت

 ،يا أخوينا زيدا وعمرا:  وال مبعناه، ومنه قوهلم،عطف البيان ألنه ال يأيت بلفظ األول
 ألنك ال تقول يا زيدا ويا عمرا فافهم ،فلو أردت بزيٍد وعمرٍو البدل مل جيز نصبهما

 .ذلك

                                   

 .٤٩٧: الشعر والشعراء: انظر.  من بين جماشع،هو خداشر بن بشر )١(
 . ٨:  ديوانه:انظر )٢(



 ٢٠٢
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ف املشكل يف النحوكش٢٠٣ 

 َبــاُب التوَّآْيـِد
 ؟ ما التوكيد؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة

 .  فهو حتقيق املعىن يف النفس بإعادة لفظ أو معىن؟أما ما التوكيد: فصل
فالتوكيد بإعادة اللفظ يتبع االسم، والفعل، واحلرف، وهو أن تعيد لفظ 

وتقول عند . نت أنت الذي فعلت الفعل وأ،هذا زيد زيد: املُؤكد بعينه حنو قولك
أفعل كذا : ويقول القائل.  وامض سريعا سريعا،ساعةالقُم قم الساعة : العجلة
 ) متقارب: (ومن شواهد ذلك قول الشاعر. قد قَد، أو ال ال: فتقول

 )١(الوكُلُّ من شاد مفخرا فليشده    هكذا هكذا وإال فال 
نعم :  أي؛واجعل جواِبي إنَّ إنَّ إنه: ومثله. أنت أنت الصيف واللّبن: ومثله

 ) وافر: (نعم نعم، ومثله
 )٢(أبوك أبوك أربد غري شك    أحلَّك يف املَخاِزي حيثُ حالّ   
 : طَاِميقَوقال ال

 )٣(إذا التيار ذو العضالِت قالوا     إليك إليك ضاق ِبها ِذرعا
 ) كامل: (وال بأس يف شيء قُلته

  ووعدتين وعدا سداه نعم نعم     ِسحرا وحلُمته اخلفية ال ال
ورمبا جاء توكيد اللفظ بلفظ تابع لألول، وليس به فيؤتى ِبِه زيادة يف البيان أو 

أصابنا : فالذي جييء زيادة يف البيان حنو قولك.  ومل يكن هناك لبس،حتسينا للفظ
فَخرَّ علَيِهم السَّقْف  :قال اهللا تعاىل. ا نيلٌ من األرضمطر ِمن السماء، وطلع علين

ِقِهمِمن فَو ]٢٦: النحل[وقال ،: ِهياحنِبج ِطريالَ طَاِئٍر يو ]وقد علم ]٣٨: األنعام 
 السماء، والنيل من األرض، وأنَّ السقف ال خير  مناملُخاطب أنَّ املطر ال يكون إال

ئر ال يطري بغري جناحني، ولكن أريد بذلك املبالغة والذي يجيء إال ِمن فوق، والطا
                                                           

 .٣٠٨:  ديوانه:انظرالبيت للمتنيب ) ١(
، ولكن البيت غري ١٢٥: التنبيه على شرح مشكالت احلماسةالبيت نسب إىل مجيل يف ) ٢(

 .موجود يف ديوان مجيل 
  .٤٠:  ديوانه:انظر) ٣(
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وزيد جائع نائع، وعطشان نطشان، والثوب . أنت يف حلٍّ وبلٍّ: قوهلم. حتسينا للفظ
ِبسن سنح .وينذب ذكر ذلك . كذلك ما أشبهه. وله الويل واألليلُ. وفالنُ يكذب

أللفاظ إنما تأيت اتباعا ال معىن هلا إال التحسني كثري من اللغويني والنحويني إنَّ هذه ا
 إنَّ :وترصيع اللفظ بعضه ببعض، متجانسةً ومتوازنةً، وزعم آخرون منهم األصمعي

فمعىن حلٌّ وبلٌّ حلَ . لكل واحد من هذه األلفاظ معىن، وخيتص ِبِه غَري معنى اآلخر
ن الناعم، والنذب التصرف يف وسعه، والنطشان اجلائع، والنائع العطشان والبس

وقد قيل إن معىن التوكيد تقرير املعىن يف النفس إلزالة . الكذب، واألليل األنني
. االحتمال واللبس وقيل إلزالة الشك والتبعيض، ومعاين هذه العبارات واحدة

احتمل أن . جاء األمري وصاح السلطان للناس األمان: وتفسري ذلك أنك لو قلت
زال اللبس، . نفسه: فإذا قُلت. ء بعض مأموريه، وصاح بعض خدمهيكون جا

 ؟جاءتين متيم من مر، شك السامع هل جاءك أكثرهم دون أقلهم: وكذلك لو قُلت
وهذا . وأكابرهم دون أصاغرهم، فإذا قلت جاءتين متيم كلُها أو قضها وقضيضها

 .  فافهم ذلك.اللفظ غريب زال الشك والتبعيض
 .توكيد اللفظ: وأما على كم ينقسم التوكيد؟ فهو  ينقسم على ضربني: فصلٌ

 . وتوكيد املعىن
 أو يثنيه ،هو إعادة اللفظ املؤكد بعينه، أو لفظ يوازنه للتحسني: فتوكيد اللفظ

وتوكيد املعىن يكون بستة . ويالقيه ِمن ِجهِة املعىن للمبالغة وقد مثل مجيع ذلك
ه، كله، أمجع، أكتع، أبصع، وهذه الستة أصلٌ وحممولٌ على نفسه، عين: ألفاظ، وهي

واحملمول . نفسه، وعينه، وكله، وأمجع: فاألصل ِمنها األربعة األول وهي. األصل
: إنَّ األربعة أصول ألنه يؤكد ِبها جمتمعة ومفترقة تقول: وإمنا قلنا. أكتع، أبصع

وخزن املال . لدراهم كُلِّهاوأمرت بقبض ا. ورأيت أخاك عينه. جاءين زيد نفسه
فتجمع بني التوكيدين . جاءين زيد نفسه عينه وقبضت املال كله أمجع: وتقول. أمجع

 ]٣٠: احلجر[ فَسجد الْمالَِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ :قال اهللا تعاىل. بغري حرف عطف
 قَالَ رسول اهللا  ؛ُءهذه درامهك أنفُسها أعينها، كُلُّها جمعاء كتعاُء بصعا: وتقول
 ٍلتدخلنَّ اجلنَّة أمجعونَ ((:  -عليه السالم- يف علي واهللا ألن أطعتموه واتبعتموه
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ألنه . إنَّ أكتع وأبصع حمموالن على األصل، وليسا بأصل: وقلنا. ))أكتعونَ أبصعون
بصعون مل جاءين القوم أكتعون، أو أ: أو قُلت. ال جيوز التوكيد ِبهما إال بعد أمجع

جيز ذلك ألنه ال يكون أكتع إال تابعا ألمجع وأبصع تابعا ألكتع وال يتبع هذه 
وال . إال املعارف خاصة دون النكرات واألفعال للحروف خالفًا للفظيةالتواكيد املعنوية 
وكلها تتعرف باإلضافة إال أمجع، وأكتع وأبصع، وما تصرف منهن . تكون إال معارف
. أمجعني أكتعني أبصعني. بصعاءوكتعاء، وكتعني، وأصبعني، ومجعاء مثل، أمجعني وأ

فإنَّ هذه كلها تعرف بقطعها عن . كتعاوين، بصعاوين مجع كتع، بصعوومجعاوين، 
 .فتعريفها كتعريف قبل وبعد وقط وما أشبه ذلك. اإلضافة واختصاصها بتأكيد املعرفة

واجب وجائز :  أقسامنقسم ثالثةت ةوأما ما أحكام التوكيد؟ فكثري: فصل
يف رفعه ونصبه وجره غالبا : فالواجب أن التأكيد يتبع املؤكد يف تسعة أشياء. وممتنع

جاءين األمري : وتوحيده، وتثنيته، ومجعه، وتذكريه، وتأنيثه، وتعريفه مثال ذلك كله
 .وقبضت املال أمجع أكتع أبصع. وأحطت ِبعلِمك كلِّه. نفسه، ورأيت أخاك عينه

وجاءتين . ورأيت أخوتك أمجعني. وجاءين الزيداِن كالهما. وشريت الدار مجعاء
عمج مع يا فىت. النساء مجع، ورأيتهنج نِبه ومررت . 

جاءين زيد : فاتباع بعض التوكيد بعضا بغري حرف عطف مثل: وأما اجلائز
 . نفسه عينه

 النكرات، وتوكيد املضمرات، وجيوز توكيد األمساء الظاهرة كلها ِسوى
واملبهمات على اختالف أنواعها، وتوكيد ما يتبعض وما ال يتبعض بنفسه وعينه 

فأما كل وأمجع فال يؤكد .  وقبضت املال نفسه عينه،جاءين زيد نفسه عينه: مثل
كن جاءين زيد كلُّه أو أمجع مل جيز ذلك ألنه ال مي: ِبِهما إال ما يتبعض خاصة لو قلت

وأكتع وأبصع . جاز ألنك تشتري بعضه. اشتريت املال كلَّه: فإن قلت. جميء بعضه
يا متيم : قولك: يف حكم أمجع وجيوز توكيد املُنادى املضموم بالفتح والضم حنو

إنَّ زيدا : وتوكيد اسم إنَّ املكسورة بالنصب، والرفع حنو قولك. أمجعني وأمجعون
أضيف إليه املصدر باجلر على اللفظ والرفع إن كان وتوكيد ما . نفسه ونفسه قائم

فاعالً، والنصب إن كان مفعوالً على املوضع مثل عجبت من ضرب زيٍد نفِسه 
وتوكيد ما أضيف إليه اسم . وِمن ضرب عمرو نفِسه ونفسه زيد. ونفسه عمرا
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هذا : الفاعل مبعىن احلال واالستقبال باجلر على اللفظ والنصب على املوضع مثل
وجلواز هذه الوجوه خاصة قُلنا يف . ضارب زيٍد نفِسه ونفسه عمرا غدا أو الساعة

 . غالبا: أول الفصل
فتقدمي التوكيد على املؤكد ألن معناه البيان فال يتقدم املبني : وأما املمتنع

 ألنه ختصيص له فلو اطرح املخصص مل يكن للتخصيص معىن يفهم، ؛وإقامته مقامه
جاءين زيد نفسه وعينه ألن العطف واملعطوف شيئان : ف بعضه على بعض حنووعط

. مشتركان يف اللفظ واملعىن أو يف اللفظ دون املعىن والتوكيد واملؤكد شيء واحد
 . فال جيوز عطف الشيء على نفسه

جاءين زيد كله، أو خلق : ومن املمتنع توكيد ما ال يتبعض بكل وأمجع مثل
ألن معىن التوكيد إزالة الشك، والتبعيض والسامع ال يشك أن زيدا مل اهللا آدم أمجع، 

وأنّ آدم ال يكون خلقًا خلالقني أو ألكثر فتوكيد مثل هذا ال . ميكن جميء بعضه
وميتنع توكيد املرفوع بغري مرفوع . يزيده بيانا، وال يرفع عنه إشكاالً فال معىن إذن

سوى ما استثنيناه يف األحكام . غري جمروروتوكيد املنصوب بغري منصوب وارور ب
 وال جيوز أن خيتلف ،اجلائزة ألن التوكيد ليس فيه معىن مدح وال ذم كالنعت فيقطع

والشيء الواحد ال يكون مفردا جمموعا، وال مؤنثًا . التوكيد واملؤكد شيء واحد
رة مل يثبت هلا أكلت رغيفًا كله؛ ألن النك: مذكرا، وميتنع توكيد النكرة حنو قولك

وألن التوكيد معرفة فال يتبع النكرات وال جيوز أن تؤكد بأكتع إال بعد . عني فتؤكد
ل أمساء غري ـوقد تكون النفس، والعني، والك. أمجع وأبصع بعد أكتع كما قدمنا

والْعين  ،]٢٨: آل عمران[ ويحذِّركُم اُهللا نفْسه :ه تعاىلـوكيد حنو قولـت
 فمىت أضيف ]٩٥: مرمي[ كُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَرداو ،]٤٥: املائدة[ عيِنِبالْ

ِكالَ وِكلتا إىل مضمر رفعتهما باأللف ونصبتهما وجررما بالياء كسائر األمساء 
جاءين الرجالن كالهما، ورأيتهما كليهما، ومررت ِبِهما : املبنيات حنو قولك

ومتى . تين املرأتان كلتاهما، ورأيتهما كلتيهما، ومررت ما كلتيهماوجاء. كليهما
جاءين ِكالَ : أضفتهما إىل ظَاهر كان حكمها حكم املقصور املُفرد يف اإلضافة تقول

، ]٣٢: الكهف[ جنَّتيِن ِمن أَعناٍب :قـال اهللا تعاىل. الرجلني، ورأيت ِكلتا املرأتني
 ال جيوز غريه ومىت أكدت بأمجع وأكتع ]٣٣: الكهف[  الْجنَّتيِنِكلْتا :مث قال
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وأبصع، ومجعاء، كتعاء، بصعاء، ومجع، كُتع، وبصع، فالثالثة األول للمذكر املفرد 
والثالثة اآلخر للمؤنث اموع امتنع جرها وتنوينها ألنها . واليت تليها للمؤنث املفرد
 معرفةٌ بوزن أفعل، ومجعاء وحنوها ومجع وحنوهن معارف ال تتصرف ألن أمجع وحنوه

مؤنثات فلم جيز صرف شيء من ذلك الجتماع الِعلتني املانعتني من الصرف فافهم 
 . ذلك وباهللا التوفيق

 َبــاُب الَبـَدل
 ؟ما البدل؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة

موعي االسم من غري أن تنوي إعالم السامع : أما ما البدل؟ فهو: فصل
 روى ذلك أبو احلسن طاهر بن أمحد وعلّةُ ذلك أن -عند سيبويه-باألول الطرح 

معىن البدل البيان عند اجلمع فال جيوز أن يطرح املبني ألن السامع به منفردا أغىن ِمنه 
 . بالبدل منفردا وملن يكون البيان إذًا

ألنَّ النعت مشتق فيه معىن الفعل فقد . ملنعوتوال يقاس بالنعت الذي يقوم مقام ا
والبدل جامد ليس فيه دليل من ذاته . علم أنه تابع لذات جامدة سواء أظهرت أو قدرت

ومن الدليل على أنه ال جيوز اعتقاد طرح . إذا كان املبدل منه ساقطًا. على أنه تابع لغريه
 زيدا أخوك قائم، وهذا وإنَّ. عجبت من ضرب زيٍد أخوك عمرا: األول أنك تقول
فقس عليه كل شيء أبدلته على . ويا أخوينا زيدا وعمرا أقِبال. ضارب زيدا أخاك

 . املوضع لو نويت باألول الطرح ألفسدت اإلعراب وكان حلنا صرحيا فاعرفه
: فإذا قلت. حقيقة البدل أن يقام مقام املُبدل منه فيستقل التأليف: وقال املربد

جاءين أخوك، ولعمري أنه يستقل التأليف غري أنه :  زيد أخوك، جاز أن تقولجاءين
فيشك . جاءين زيد: ال يدلُ يف هذا الكالم وال دليل على البدل، أال ترى أنه يقول

أي الزيدين جاءه، أأخوك أم غريه؟ فإذا قلت جاءين أخوك فيلتبس عليك أي أخوتك 
 جاءين زيد أخوك وأتى موعي االسم زال أزيد أم غريه ِمن أخوتك؟ فإذا قال

 . اللبس وتبني املعىن، وختصص من غريه، فاألول أجود القولني فافهم ذلك
 : وأما على كم ينقسم البدل؟ فهو ينقسم على أربعة أقسام: فصل

. جاءين زيد أخوك: بدل الشيء من الشيء وهما لعني واحدة حنو قولك
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  ،]٦: الفاحتة[ اهِدنا الصِّراطَ الْمستِقيم : قال اهللا تعاىل.فزيد فاعلٌ واألخ بدل منه
ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر ]هذه العبارة الصحيحة]٧: الفاحتة  . 

. معناه بدل الشيء من نفسه. بدل الكل من الكل، فكالم مختل: فأما قوهلم
هذا االعتالل يقوي مذهب املربد ِمن حيثُ و. فتجعل البدل واملبدل منه شيئًا واحدا

قال الشاعر يف . كانت الشريعة ال تقضي باستعمال البدل إال عند عدم املُبدل منه
 ) طويل: (بدل الشيء من الشيء وهما لعٍني واحدة

 )١(أضاعت ثُغور املسلمني وذَلَِّت لَحا اهللا قيسا قيس عيالِن إنَّها    
 . وتروى وولَِّت

ضربت زيدا : بدلُ البعض من الكُل على جهة التخصص حنو قولك: لثاينا
وِهللا علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع  :رأسه، وقطعت اللص يده قَال اهللا تعاىل

، ]٧١: املائدة[ عموا وصموا كَِثري مِّنهم :، وقال]٩٧: آل عمران[ ِإلَيِه سِبيالً
قَالَ الْمُأل الَِّذين  :، ومثله]٣: األنبياء[ وأَسروا النَّجوى الَِّذين ظَلَموا :وقال

مهِمن نآم نِعفُوا ِلمضتاس ِمِه ِللَِّذينوا ِمن قَوركْبتاس ]فالبعض يف ]٧٥: األعراف 
انت هذا بدل الشيء من الشيء وهو بعضه لك: ولو قلت. هذا كله بدل من الكل

 . عبارة جيدة
نفعين عبد اهللا ِعلمه، وأعجبتين اجلارية : بدل االشتمال حنو قولك: الثالث

الَِّذي أَحسن  :قال اهللا تعاىل. وعجبت من زيٍد أمره. حسنها، وعرفت أخاك خربه
لَقَهٍء خيكُلَّ ش ]يف قراءة بعضهم وقال]٧: السجدة : ِرِن الشَّهع كأَلُونساِم يرالْح 

 ]٦٣: الكهف[ وما أَنساِنيه ِإالَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُره ]٢١٧: البقرة[ ِقتاٍل ِفيِه
 )طويل(: )٢(وقال األعشى. ما أنساين احلق أن أذكره إال الشيطان: تقديره

 هتياٍء ثَوِل ثَووكاَنَ يف ح اِئ لَقَدس سأَمياٍت وانقَضيِّ لُبتم 
وِقيلَ لَه بدل اشتمالس ألن املعىن يشتِملُ علَى البدِل واملُبدِل ِمنه، جِميعاً 

                                                           

جمالس ثعلب : البيت لعبد الرمحن بن احلكم بن أيب العاص أخو مروان بن احلكم، انظر) ١(
 . ٣٤٧: القسم الثاين

 .٧٧: ديوانه: انظر) ٢(
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والعبارة األوىل أجود ألنه يكونُ . وِمنهم من يسمى هذا البدل بدل املصدر ِمن االسِم
 حسناً، قَالَ اهللا كَانَ زيد مالُه كَثرياً، وأصبح أخوك وجهه: بغِري املصدِر حنو قولك

الّ إ ]٤: الربوج[ ..النَّاِر ذَاِت ،]٤: الربوج[ قُِتلَ أَصحاب اُألخدوِد: عز وجلّ
 : أكثر ما يكونُ باملصادر ومنه قول الشاعرهنأ

 ورمحته ما شاَء أنْ يترمحَّا  عليك سالُ اهللا قيس بن عاصٍم    

لْكُهه فما كان قيس لْكاحٍد    ها  ودَّمهٍم تيان قَون١(ولكنَّه ب( 
والكالم . بدلُ الغلَط، وال يكون إال يف احملاورات دونَ القرآن الكرمي: والرابع

جاءين زيد عمرو، مررت بأخيك أبيك كأنك أردت أن : الفصيح، وذلك حنو قولك
وأبدلت . خ فذكرماجاءين عمرو ومررت بأبيك، مث غلطت على زيٍد، واأل: تقول

عمرا واألب منهما واألجود أن جتيء ببل ألن معناها اإلضراب عن األول واإلجياب 
والعامة تزيد ذلك فسادا بإدخال مهزة بني البدل . جاءين زيد بل عمرو: الثاين، تقول

وليس . جاءين زيد أقول عمرو: جاءين زيد أعمرو، ورمبا قالوا: واملبدل منه فتقول
فإن كان بدالً من املعىن دون اللفظ كان النداء . على هذا شاهد من شعر وال قرآن

 ) طويل: (شاه ومنهم من يستحسنه قال اهلُذيلغوااللتفات والعرب ت
 ِخراش وبعض الشرِّ أهونُ مـن بعِض  حِمدت إهلي بعد عروةَ إذْ نجا    

    قَِتيـالً رزيتـه وواهللا الَ أنس  على األرِضِبج ٢(انب قَوسي ما مشيت( 

 : مث قال ملتفتا لينقض املعىن األول

 بلَى إنَّها تعفُو الكُلُوم وإنَّما     يوكَّلُ باألدنى وإنْ جلَّ ما يمِضي
ألن الكلوم قد تعفو أي . فانظره يقسم باهللا ال ينسى أخاه حىت قال بال ينساه

حىت . د استحسن يوكل باألدىن وإن جلَّ ما ميضيوق. تربأ وقد ينسى اآلخر األول
وال جيوز مثل هذا البدل من اهللا تعاىل ألنه . إنه أشعر نصف بيت قالته العرب: قيل

                                                           

 .٧٢٨: دة بن الطيب يف الشعر والشعراءالبيتان نسبهما ابن قُتيبة إىل عب) ١(
  .٦٤٤: الشعر والشعراء البن قتيبة:  انظر، أليب خراش اهلذيل، وهو خويلد بن مرةانالبيت) ٢(



 ٢١٠ كشف املشكل يف النحو

 )  طويل: (بدأ واستحسن ضده وهو قول هشام أخي ذي الرمة
عترِع مِن بالدَّميالع اًء وجفنزع     هدعن أوفَى ِبغيالنَ بع تعزَّيت 

     بعده نِسي أوىفَ املصيباتي فَلَم عجِح أوكأ القَرِح بالقَر١(ولكن ن( 
وهذا ينبهك على عظم العربية من حيث كانت العرب تحسن بألفاظها العذبة 

 . وعباراا الرطبة الشيء وضده فتحسنان مجيعا
 وجائز، واجب،: وأما ما أحكام البدل؟ فكثري ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

 . وممتنع
يف رفِعِه، ونصبِه، : أن يكون البدل تابعا للمبدل منه يف تسعة أشياء: فالواجب

: وجرِّه، وجزِمِه، وتذكريه، وتأنيثه وتوحيده، وتثنيته، ومجعه، غالبا مثال ذلك كله
ومن يأتين يقصدين . ومررت ببكر عمك. جاءين زيد أخوك، ورأيت عمرا أباك

كوهذ. أكرمهأختك واهلندان أختاك، والفواطم نسوت وال يكون إال باجلامد . ه دعد
 . ِخالفًا للنعت

 قُِتلَ أَصحاب اُألخدوِدق :فبدل املعرفة من املعرفة حنو قوله تعاىل: وأما اجلائز
تَِّقني ِإنَّ ِللْم :وبدل النكرة من النكرة حنو قوله تعاىل. ]٥: الربوج[ النَّاِر ،]٤: الربوج[

وِإنَّك  :، وبدل املعرفة من النكرة حنو قوله تعاىل]٣١: النبأ[ مفَازا حداِئق وأَعنابا
وبدل النكرة املوصوفة من . ]٥٣، ٥٢: الشورى[  ِصراِط اِهللا لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم

: العلق[ ناِصيٍة كَاِذبٍة خاِطئٍَة ]١٥: علقال[ لنسفَعا ِبالنَّاِصيِة :املعرفة حنو قوله تعاىل
رأيته : ، وجيوز بدلُ الظاهر من الظاهر حنو ما قدمنا، وبدل املُضمر ِمن املضمر حنو]١٦

: وبدل الظاهر من املضمر حنو. رأيت زيدا إياه: إياه، وبدل املضمر ِمن الظاهر حنو
 عموا وصموا كَِثري مِّنهم :قال اهللا تعاىل. مررت ِبِه زيٍد، وأعطيته املسكني درمهًا

]٧١: املائدة[وقال ،: واظَلَم ى الَِّذينووا النَّجرأَسو ]وقال الفرزدق]٣: األنبياء ، : 
ـُولُ ِلعبِد اهللا لَما ِسقاؤنـا      وحنن ِبوادي عبِد شمٍس وهاِشِم أق

 )١(علَى جوِدِه ما جاد باملـاِء حاِتِم ِم حاِتما   علَ حالٍة لَو أنَّ يف القو  
                                                           

 .٥٢٨: الشعر والشعراء البن قتيبة:  انظر،البيتان نسبتهما إىل مسعود أخي ذي الرمة) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢١١ 

 ) طويل: (ومثله. فأبدل حامتًا ِمن اهلاء يف جوِدِه

   وقالوا تعرفها املنازل ِمن ِمىن  أنا عارف ن وافَى ِمىنا كُلُّ م٢(وم( 
وجيوز يف بدل االشتمال خاصة أن تأيت ببدلني وثالثة وأربعة، وأكثر حنو 

     وجيوز بدلُ الفعل من الفعل إذا كان .  زيد أخوه عبده جاره مالُه كثري:قولك
                           من يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاماو :يف الثاين معىن األول كقول اهللا تعاىل

ذَابالْع لَه فاعضي ]طويل: (، قال الشاعر]٦٩، ٦٨: الفرقان ( 
 )٣( تأتينا تلمم ِبنا يف ِدياِرنا     تجد حطَبا جزالً ونارا تأّججامتى

عجبت من قيام زيٍد : وجيوز محلُ البدل على املوضع وعلى اللفظ حنو قولك
 . وهذا ضارب زيٍد أخيك وأخاك. أخوك وأخيك

رأيت ثالثة زيدا وعمرا : وجيوز عطف بعض األبدال على بعض حنو قولك
 ) طويل: (قال الشاعر. وخالدا

 )٤(وكنت كذي رجلني رجٍل صحيحٍة     ورجٍل رمى ِفيها الزمانُ فَشلَِّت
مررت ِبمتاعك بعضه مطروحا وبعضه جمموعا، وسقيت إبلك صغارها : ومثله

أحسن من سقي كبارها، وكبارها أسوأ من سقي صغارها، وجيوز بدل احلرف من 
 )بسيط: (احلروف يف األجوبة قال الشاعر

 لو كُنت ِمن مازٍن لَم تستبح إبلي     بنو اللقيطة من ذُهِل بن شيبـانا

 )٥(إذًا لقـام ِبنصري معشر خشـن     ِعند احلفيظة إن ذو لـوئٍة الَنا

وجيوز يف بدل االشتمال وبدل البعض . فأبدل ِمن لَم تستبح إذن لَقَام بنصري
اجلمع من املفرد، واملذكر من املؤنث، واملؤنث من املذكر، إبدال املفرد من اجلمع، و

                                                           

 .٢٩٧:  ديوانه:انظر) ١(
 .٧٣، ١/٣٦:  الكتاب:نظرملزاحم العقيلي ا البيت) ٢(
 .١/٤٤٦:  الكتاب:البيت لعبد اهللا بن احلر انظر) ٣(
 .٩٩:  ديوانه:البيت هو لكثري عزة، انظر) ٤(
 .٢٥،١٢٢١ ،١/٢٣: قُريط بن أنيف يف شرح احلماسة للمرزوقي لرجل من بلعنببرلالبيتان ) ٥(



 ٢١٢ كشف املشكل يف النحو

 ) وافر: (مثال األول قال الشاعر

 )١(فكَرَّت تبتغيه فصادفَته     علَى دِمِه ومصرِعِه السِّباعا
. أعجبتين اجلارية حسنها: نفعين أخوتك إحسام، ومثال الثالث: ومثال الثاين

ضربت : غالبا ومثله يف بدل البعض: جيته، ولذلك قُلناأعجبين زيد س: ومثال الرابع
 . زيدا يده، وقطعت يده أصابعها

فتقدمي البدل على املُبدل منه وإبدال املرفوع من غري املرفوع، : وأما املمتنع
واملنصوب من غري املنصوب، وارور من غري ارور سوى املستثىن من ذلك يف 

ما لَم . وميتنع إبدال املؤنث من املُذكر، واملذكر من املؤنث. ةاألحكام الواجبة واجلائز
وإبدال املفرد من . قطعت زيدا يده:  ومشتمالً عليه حنو،يكن جزًء ِمن املُبدل منه

اجلمع واجلمع من املفرد، وكذلك ما أشبهه يف بدل الكل وميتنع أيضا البدل من ياء 
 وقمت أنا وأنت؛ ،ضربين: املرفوع مثلوضمري الفاعل واملتكلم واملخاطب . النفس

ألن معىن البدل البيان والبدل منها يزيدها إشكاالً وكذلك ما أشبهه فقس على ذلك 
 . موفقًا إن شاء اهللا سبحانه

 . ورمبا جاز بدل البعض واالشتمال من هذه الضمائر دون الكل وهو ضعيف
 علَى ِنعِمِه وأفضاِلِه  انقضى الكتاب الثاين ويتلوه كتاب الفروع، واحلمد هللا

 . وصلواته على حممٍد خامت أنبيائِه وسالمه
 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 .٤١:  ديوانه:البيت للقطامي انظر) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢١٣ 

 ِآَتــاُب الُفـروع
وذكر النسب، والتصغري، والعدد . وهو يشتمل على ذكر ما ال ينصرف

والتاريخ واملعرفة والنكرة، واملفعول احملمول على اللفظ، وتأكيد الفعل املعتل مع 
ل املضاعف، واشتغال الفعل عن املفعول بضمريه، وإعمال الضمري واستعمال الفع

اخلرب واالستخبار، واألمر والنهي، وباب : الفعلني، وباب املعاين، وما يتفرع منه مثل
أمساء األفعال، واألمساء النواقص، وعلل البناء واإلعراب، وذكر التنوين والوقف، 

صور، وما يتفرع ِمنها وسترى وباب األلقاب، وباب احلكاية، وأصول املمدود واملق
ذلك أبوابا مبوبة على الترتيب إن شاء اهللا سبحانه، وباهللا التوفيق واحلمد هللا رب 

 . العاملني وصلى اهللا على حممد النيب وآله الطاهرين وسلم
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 : -رضي اهللا عنه-قال الشيخ اإلمام أبو احلسن 
 َباب َما َال َيْنَصِرف

من  كم األمساء اليت ال تنصرف؟ ومل مِنعت : وهي،ولك فيه مخسة أسئلة
الصرف؟ وكم العلل املانعة من الصرف؟ وعلى كم ينقسم ما ال ينصرف؟ وما 

 ؟أحكامها
ِمنها نوع أول : أما كم األمساء اليت ال تنصرف فهي اثنا عشر نوعا: فصل

إبراهيم، : لتعريف والعجمة وذلك حنويكون معرفة أعجميا فيمنعه ِمن الصرف ا
 . وإمساعيل، وجربائيل، وميكائيل، وما أشبه ذلك

: وذلك مثل. ومنها نوع ثاٍن يكون معرفة بوزن الفعل فيمنعه التعريف والوزن
أمحد وأسعد، وما أشبهه ما يف أوله ألف زائدة كألف املضارعة ويزيد ويشكر مما يف 

وكذلك لو مسيت مبا يف أوله نونٌ زائدة . يف أوله التاءوتغلب وتلثم مما . أولـه الياء
فأما . نضرب، وخنرج، وما أشبهه ِمن أوزان الفعل املُستقبل على مجيع أحواله: مثل

الفعل املاضي فال اعتبار به ألن وزنه شبيه بأوزان األمساء فلذلك انصرف أال ترى أن 
مط بوزن جعفر، إال وقر. وعلم بوزن كتف. ضرب بوزن حبل، وظرف بوزن عضد

ضرب : ما مسي بوزن الفعل الذي ملا لَم يسم فاعله، فإنه ال ينصرف يف الغالب مثل
وضورب، واحترازا من املعتل الثالثي واملضاعف فإنهما ينصرفان ألن هلما يف األمساء 



 ٢١٤ كشف املشكل يف النحو

 . فيل، وديك، وبر، وكر: قيل، وبيع، ومر، وسر، مثلهما: مثاالً وذلك حنو
 . يكون معرفة مؤنثًا بعالمة معه وغري عالمة:  نوع ثالثومنها

طلحة، وفاطمة، وما أشبه ذلك مما يف آخره تاء التأنيث : فالذي ِبعالمٍة مثل
 . ملذكر كان أو ملؤنث

والذي بغري عالمة مثل سعاد وزينب ومجيع ما سمي به املؤنث للعلمية إذا 
سأُصِليِه  :سقر، قال تعاىل: حرك مثلكان رباعيا فما فوقه، أو ثالثيا وسطه مت

قَرس قَرا سم اكرا أَدمو ]ا الثالثي ساكن . وقدم اسم امرأة. ]٢٧، ٢٦: املدثرفأم
ومنهم من ال . هند، ودعد، محل، ففيه لغتان منهم من يصرفه خلفته: الوسط مثل

شاعر فجمع بني فاألول أكثر والثاين أقيس قال ال. يصرفه الجتماع العلتني فيه
 ) منسرح: (اللغتني

 )١(دعد ولَم تغذَ دعد بالعلَِب  لَم تتلفّع ِبفضِل مئزِرها     
ومنها نوع رابع يكون معرفة معدوالً من فاعل إىل فعل فيمنعه التعريف 

مما ال جيوز دخول األلف والالم فيه فأما نغر، . والعدل وذلك مثل عمر وقُتم، وزفر
جعل، من اآلحاد، وحفر وغُرف وظلم ِمن اجلُموع فليس مبعدول من شيء وصرد، و

 . فينصرف وجيوز أن تقول ِفيه اجلعل واحلفر
ومنها نوع خامس يكون معرفة قد ِزيد يف آخره ألف ونون ليسا من أصله يف 

عالم بوزن فَعالن وِفعالن ألاالشتقاق فيمنعه التعريف والزيادة وذلك ما جاء من ا
مروان، وعمران، وعثمان، وسليمان، ألن اشتقاقه من املرو، والعمر، : الن، حنووفُع

 . والعثم، وهو اندمال اجلُرِح على فساد
حضرموت، وبعلبك، : ومنها نوع سادس يكون معرفة مركبا من امسني مثل

منهم من مينعه : ومعدي كرب، فيمنعه التعريف والتركيب وللعرب فيه ثالث لغات
وجيريه جمرى إبراهيم وإمساعيل، وجيعل االمسني امسا واحدا ويبين األول على الصرف، 
 ) طويل: (هذه حضرموت، وعجبت من حضرموت، قال الشاعر: الفتح فيقول

 )١(ولو أن واٍش باملدينة داره    وداري بأعلى حضرموت اهتدى ِليا
                                                           

 .٦٧: ديوانه: رير انظرجلالبيت ) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢١٥ 

ت هذه حضرموت، ودخل:  مجيعا على الفتح فيقولبينهماومنهم من 
ومنهم من جيعلهما امسني . حضرموت، وجئت حضرموت إحلاقًا خبمسة عشر وحنوه

هذه :  فيقول؛ويضيف األول إىل الثاين وجيري عليهما أحكام املضاف واملضاف إليه
 . حضرموت، ودخلت حضرموت، وعجبت من حضرموت

 يكون نكرة بوزن أفعل وهو صفة فيكون املانع له الصفة: ومنها نوع سابع
أمحر، وأبيض، وأسود، : ضرب مشتق من لوٍن وذلك مثل: والوزن، وذلك ضربان

وضرب يكون . فال جيوز أن يتبعه من على حد أصفر منك، وال أبيض من زيٍد
زيد أفضل : أكرم، وأفضل، وأحسن ويتبعه من مثل: مشتقًا من صفة طبيعية مثل

 . ]٣٤: الكهف[  ِمنك ماالًًأَنا أَكْثَر :منك، وأفضل من عمرو، قال اهللا تعاىل
يكون نكرة يف آخره ألف التأنيث املمدودة وهو صفة فيمنعه : ومنها نوع ثامن

 أحدها كل مؤنث بوزن فعالء ممدود ؛وذلك ثالثة أضرب. الصفة والتأنيث لزوم التأنيث
 . ألن املذكر أصفر وأبيض. صفراء وبيضاء: مما يكون مذكره بوزن أفعل مثل

 أنبياء، وأصفياء، قال اهللا : كل مجع جاء على وزن أفعالء مثل: الثاينوالضرب
 . ]٢٠: املائدة[ جعلَ ِفيكُم أَنِبياَء :تعاىل

ويف . ظُرفاء وفقهاء: كُلُّ مجع جاء على وزن فُعالء حنو: والضرب الثالث
 . ]٢٦٦: البقرة[ ذُرِّيَّةٌ ضعفَاُء :القرآن

 وزن فعالن نكرة وهو صفة فتمنعه الصفة والزيادة ومنها نوع تاسع جييء على
والفرق بني هذا النوع والنوع اخلامس . سكران، وغضبان، وما أشبهه: وذلك مثل
أعين سكران -حدها أن هذا نكرة أ: عثمان، وشبهه من ثالثة أوجه: الذي هو
 أن: والثالث. أن هذا مشتق من الصفة وذلك علَم: والثاين.  وذلك معرفة-وشبهه

:  ذلك فعالنة مثلى، وأنثى وسكرمثل غضىب: أنثَى هذا النوع فعلى مقصور مثله
 .  فافهم الفرق بينهما إن شاء اهللا تعاىل.عثمانة، ومروانة

ومنها نوع عاشر يكون نكرة يف آخره ألف تأنيث مقصورة يقع بعد الم 
فعلى : أضربالكلمة وهو صفة فيمنعه الصفة والتأنيث ولزوم التأنيث، وذلك مخسة 

                                                           

 .١٥٨: شعر ودراسة) قيس ولبىن: (البيت لقيس لبىن، انظر) ١(
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ويلحق به اجلمع حنو . وقس عليه كل مؤنث مذكره فعالن. مثل، غضيب وسكري
فَترى الْقَوم ِفيها  :قال اهللا تعاىل. القوم صرعى وقَتلَى وأسرى، وجرحى: قولك
 . ]٦٧: األنفال[ أَن يكُونَ لَه أَسرى :، وقال]٧: احلاقة[ صرعى

 ) ملكا: (وقال الشاعر
 )١(يطْلَى ِبهـا الّشيَّانُ والعالَّم جرحى إىل جرحى كأنَّ جلودهم     

ِذكْرى، وِكسرى، وِذفْرى، وهو العظم الناتئ خلف : ِفعلى مثل: والثاين
 .  األذن، وقس عليه مكسور الفاء

ليه مضموم عظْمى، وسفْلَى، وكُبرى، وصغرى، وِقس ع: فُعلَى مثل: والثالث
 . الفاء

صحارى وعذَارى، ومنايا، وقَضايا، وِقس : فَعاىل ِبفتح الفاء مثل: والرابع
 . عليه بابه

حبارى، وجمادى، : فاملفرد مثل. فُعالَى بضم الفاء مفردا ومجعا: واخلامس
 ) بسيط: (قال الشاعر

 )٢(الكَلْب ِمن ظَلْماِئها الطُّنباال يبصر  ولَيلٍة ِمن جمادى ذَاِت أنديٍة       
 ،]٢: احلج[ وترى النَّاس سكَارى :سكارى، وفُرادى، ومنه: واجلمع مثل

ىادا فُرونمِجئْت  . 
: يكون معدوالً ِمن العدد على وزن فعال ومفعل مثل: ومنها نوع حادي عشر

ربع، وعشار ومعشر مسموع آحاد وموحد، وثُنى ومثىن، وثالث ومثلث، ورباع وم
 ومقيس إىل عشار فيمنعه التأنيث والعدل يف قول بعضهم وعلته أن العدد ،إىل رباع

فأما العدل . يغلب فيه املؤنث على املذكر ِخالفًا لألصل، واخلالف يف التأنيث
. غتنيفجمعت اآلية الل. ]٣: النساء[ مَّثْنى وثُالَثَ ورباع : تعاىلهلوفظاهره ق

يه صفة مث تعدلَه ررجلٌ واحد فتج: والعلة الالزمة مع العدل الصفة؛ ألنك تقول
 . فتقول آحاد وموحد فيكون فيها الصفة والعدل

                                                           

 .  مل أهتد لقائله)١(
 .٣/٨١: البيت للشاعر مرة بن حمكان، نسبه إليه يف املقتضب للمربد) ٢(
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يكون نكرة قد جِمع مجع التكسري، فيكون املانع :  عشرثاينومنها نوع ثاين 
 ثالثة أحرف، له اجلمع واية اجلمع، وذلك كل مجع ثالث حروفه ألف وبعد األلف

فإن كان بعد ألفه حرف . دنانري ومساجد ودواب: أو حرفان أو حرف مضعف مثل
رجال، وجبال، وكذلك إن كان يف آخره : واحد ليس مبضعف كان مصروفًا مثل

. صياقلة، وجحاجحة، كان منصرفًا ألنا قد شرطنا فيه اية اجلمع: تاء التأنيث مثل
ِقبال، : ومثال هذين الضربني من اآلحاد.  مثال له يف اآلحادومعىن اية اجلمع أنه ال

وقيل اية اجلمع أنه ال يتناهى إىل مجع آخر كما يتناهى أجبال إىل . وِشراك، وقرازنة
 . جبال، وأثواب إىل ِثياب، وآحد للقلة وواحد للكثرة، وذلك يكون فيهما بلفظ واحد

لصرف فلشبهها باألفعال وذلك أنَّ األمساء وأما ِلم مِنعت هذه األمساء ا: فصل
مث إنَّ شيئًا ِمنها أشبه . ملَّا كانت خفيفة ثُقلت باحلركات وتصرفت بوجوه اإلعراب

 املضمرات واملبهمات والنواقص وأمساء الظروف وأمساء :ذلك مثلو ؛احلروف فبين
مساء األفعال سيبويه، وعمرويه، وأ:  مثلتاالستفهام، واألمساء املركبة مع األصوا

مجيع ما ال : مث أشبه شيء منها األفعال وهي. واألمساء الشرطية. ِنزال، وتراك: مثل
ينصرف فحكم عليها حبكم الفعل وأعربت بالرفع والنصب ومنعت اجلر والتنوين 

وكل شيء أشبه شيئًا من وجهني دخل معه يف . ه من وجهنيـكالفعل ملشاتهما ل
أنَّ الفعل . ووجه املشاة بني ما ال ينصرف وبني الفعل. بابه، وجرت عليه أحكامه

 : قد ثبتت فرعيته على االسم من وجهني
 . أنَّ األفعال أحدث من األمساء واحلدث فرع على حمدِثِه: أحدمها
 وما ال يستقيم ،أنَّ االسم يستقيم بال فعل والفعل ال يستقيم إالَّ باسم: والثاين

اتني العلتني قُلنا فإن . ا عليهإال بغريه جيب أن يكون فرع فإذا صحت فرعيةُ الفعل
كل شيء دخل عليه علتان فرعيتان فقد أشبهه الفعل بتينك العلتني ومِنع الصرف ومل 
يدخله من اإلعراب إال ما دخل الفعل فقط وحنن نذكر العلل الفرعية وندلُّ على 

 . صلفرعيتها حيثُ نذكر عددها يف الفصل الذي يلي هذا الف
 : وأما كم العلل املانعة من الصرف فهي تسعة: فصل

التعريف، والعجمة، والعدل، والزيادة، والصفة، والتركيب، والوزن، واجلمع، 
 ) وافر: (والتأنيث، وقد مجعها بعضهم يف بيتني وهو املصري
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    ووصف ِريفعيكّف الصرف ت وتأنيثٌ وعدلٌ واجلميــع 
 ومن فَعالن أحرفه الفـروع زنٌ    وإعجـام وتـركـيب وو

. فالتعريف فرع على التنكري؛ ألن أصل األشياء كلها شيء وهو نكرة
والعدل فرع على املعدول، والزيادة . والعجمة داخلة على العربية فهي فرع عليها

. والتركيب فرع على اإلفراد. والصفة فرع على املوصوف. فرع على املزيد عليه
على اآلحادوالوزن فرع فرع على التذكري.  على املوزون، واجلمع وتتبع . والتأنيث فرع

وأما ِلزوم . فأما اية اجلمع فقد فُسِّر. هذه العلل التسع اية اجلمع ولزوم التأنيث
 . التأنيث فإنما يكون ذلك مع ألفي التأنيث املمدودة واملقصورة ألن تأنيثه ال يزول

ضرب منه ال ينصرف يف املعرفة، :  ينصرف ينقسم ضربنيومجيع ما ال: فصل
 . وضرب ال ينصرف يف معرفة وال نكرة. وينصرف يف النكرة
فهو كل اسم إحدى علتيه التعريف وهو مجيع الستة األنواع إال : أما األول

إبراهيم، وأمحد، وطلحة، وعمر، وعثمان، وحضرموت، فإبراهيم وحنوه : ولـه مثل
الصرف التعريف والعجمة وأمحد وحنوه مينعه التعريف والوزن، وطلحة مينعه من 

وعثمان وحنوه . وعمر وحنوه مينعه التعريف والعدل. وحنوه مينعه التعريف والتأنيث
وحضرموت وحنوه مينعه التعريف والتركيب، فما دام فيه . مينعه التعريف والزيادة

لة شاهدين يبعدانه من االمسية، ويقربانه التعريف وما ضم إليه كانت العلتان عليه مبرت
ومررت بإبراهيم . ورأيت إبراهيم وأمحد. جاءين إبراهيم وأمحد: فقلت. من الفعلية

وأمحد جيعل جره كنصبه ومينعه التنوين ومىت نكر سقط التعريف ونفيت علة واحدة 
اءين ج: تقول. ألن شاهدا واحدا ال خيرج الشيء عن أصله. ال متنع من الصرف

 . وكذلك الباقي. إبراهيم، وإبراهيم آخر، وأمحد وأمحد آخر
: وأما الضرب الذي ال ينصرف يف معرفة وال نكرة فهي الستة األخرية مثل

أمحر، ومحراء، وسكران وسكرى، وآحاد ومساجد، وذلك أن أمحر فيه الوزن 
إذا عرف ازداد ف. والصفة وهو نكرة فيجب أن ال ينصرف يف التنكري الجتماع علتيه

وكذلك محراء وسكرى فيه الصفة والتأنيث . علة ثالثة فكان أبعد من الصرف
العدل والصفة وهو : وقيل. وآحاد فيه العدل والتأنيث. وسكران فيه الصفة والزيادة

ومجيع هذه نكرات، أو فيه . األحسن فيما أرى، ومساجد فيه اجلمع واية اجلمع
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كرة وال معرفة، ورمبا اجتمعت فيه ثالث علل وأربع علتان فصارت غري منصرفة يف ن
فيه التعريف ألنه علم والعجمة ألنه غري ) اسم بلدة(أذربيجان : فاألربع يف مثل

 وزيادة األلف والنون ألن ،)بيجان(مشتق، والتركيب ألنه آذر اسم مركب مع 
 . ةوكان التأنيثُ علة خامس. األصل بيج فإنْ قصدت به البقعة كان مؤنثًا

يف محراء وسكرى فيهما الصفة ألما مشتقان من احلُمرة، والسكر، : والثالث
وفيهما التأنيث وعالمته األلف ممدودة ومقصورة، وفيهما لزوم التأنيث وهو أن ثانيته 

. أال ترى أنك تقول يف حمراء وسكرى، ومحرياء وسكريى فتثبت. ال يزول
ت وسكرنات وصحروي، وكذلك صحراوا. وصحراوان وسكران فتنقلب

مسلمة وقائمة ألنك : وحبلوي، فال تسقط العالمة حباٍل خالفًا ملا فيه تاء التأنيث مثل
فإن . قائم ويف اجلمع مسلمات ويف النسب مسلمي فتسقط العالمة: تقول يف التذكري

مسيت امرأة محراء وهي محراء زدا علّة رابعة فكان فيها التعريف والصفة والتأنيث 
 ) طويل: (لزوم التأنيث قال الشاعرو

 )١(فقُلت لَها يا أُمَّ بيضاَء إنَِّني    أريق شباِبي واستشنَّ أِدميي
 . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكام ما ال ينصرف ثالثةٌ: فصل

: أن حيمل جره على نصبه، ويتبعه على موضعه دون لفظه فتقول: فالواجب
 . فسه أخيك وزيدمررت بإبراهيم الظريف ن

أن الشاعر إذا اضطر صرف ما ال ينصرف ورده إىل أصله ألن أصل : واجلائز
 ) وافر: ( كما قال حسان؛األمساء الصرف

 )٢(وروح القدِس لَيس لَه ِكفاُء وجربيلٌ أمني اهللا ِفينا   
وقد اتسعت العرب يف اجلموع من غري ضرورة ألن فيها علة واحدة وهي 

 ودنانري ودنانري، ،مساجدومساجد : ع رقووها بنهاية اجلمع وليس بعلة فقالوااجلم
 ) طويل: (قال الشاعر
 )٣(إذا املوت لألبطاِل كَانَ تحاسيا  كأنَّ دنانريا علَى قَسماِتِهم      

                                                           

 .٥٨٦: البيت للطرماح يف ديوانه) ١(
 .٦البيت حلسان بن ثابت، وهو يف ديوانه ) ٢(
 . ، دون نسبة٤/١٧٦٤: ماسة شرح ديوان احل: انظر)٣(
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 ) طويل: (ومثله
 )١(قاُءوإنْ كان قد شفتَّ الوجوه ل  كأنَّ دناِنريا علَى قَسماِتِهم    

 يف قراءة بعضهم، وجيوز ]١٦، ١٥: اإلنسان[ قَواِرير قَواِرير :ويف التنـزيل
 الصرف خلفته وإن كان فيه العجمة -عليهم السالم-نوح، وهود، ولوط : يف مثل

وإنما جاز ذلك ألنه ثُالثي . والتعريف ألنه ثالثي ساكن الوسط، والقياس منع صرفه
هند : وإذا جاز يف ثالثي املؤنث كما قد مضى حنو. وزانبوزن فُعل وهو أخف األ

وكذلك حسان ومسان، وتبان، جيوز . ودعد وجمل فأحرى أن جيوز يف ثالثي املذكر
. أن تشتقها من التنب والسمن، واحلسن، فال يصرفها ألن األلف والنون فيها زائدان

وجيوز .  فيها أصليةوجيوز أن تشتقها من التنب والسمن، واحلسن فتصرفها ألن النون
مررت : أن يدخل على ما ال ينصرف األلف والالم وتضيفه فتصرفُه حنو قولك

: وإذا صغرت ما كان بوزن الفعل أو اجلمع أو املعدول حنو. باحلمراء وإبراهيم
أحيمد وأحيمر ودنينريات وثليث ومريبع، انصرف أما صرفه مع األلف والالم 

 .األمساءواإلضافة فألُما من خواص 
 وأما التصغري فإنه يذهب بإحدى عليته أال ترى أن أمحد وشبهه كان فيه 
الوزن والتعريف فسقط الوزن مع التصغري وقس عليه الباقي وأما زينب وطلحة 

 . وعثمان، ومحرياء وسكريى، فال تنصرف لبقاء علتها
ميتنع أيضا لفظ فجر ما ال ينصرف وتنوينه واتباعه على لفظه و: وأما املمتنع

الرفع والنصب يف سكرى ألن آخره ألف واأللف ال تتحرك، وكذلك ميتنع أن يلحق 
هذا الباب عرفات وشبهه من اجلموع إذا مسي ِبها املؤنث املفرد كأن يسمي امرأة 
زينبات، أو مسلمات، أو بركات أو غريها بل يكون هذا مصروفًا ملالقاته اجلمع 

، وإن اجتمع فيه التعريف والتأنيث ألن لفظ النصب ال املنصرف من جهة اللفظ
 فافهم ذلك، وإمنا ]١٩٨: البقرة[ فَِإذَا أَفَضتم مِّن عرفَاٍت :يدخله قال اهللا تعاىل

 . هطولنا هذا الباب لكثرة فوائد
 َبــاُب النَّـَسِب

                                                           

 .٢/١٤٥٧: احلماسة للمرزوقي:انظررز بن مكعرب الضيب، حملالبيت ) ١(
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 ؟ما النسب؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ولك فيه ثالثة أسئلة
فهو ختصيص االسم املنسوب بإضافته إىل أحد ستة أشياء، : ا النسبأم: فصل

رجل : يف اجلنس: اجلنس، والقبيلة، والبلد، واملذهب، والصنعة، والعادة، تقول: وهي
ويف . ، وقحطاين، وعدناينيقُرشي، ومضر: حبشي، وعريب، وعجمي، ويف القبيلة

مشرقي، :  فقلت؛ إىل اجلهة والكورةمكي، وكويف، ومدين، ورمبا نسبت: البلد
: زيدي، وشافعي، ومالكي، ويف الصنعة: ويف املذهب. ومغريب، وتهامي، وعدين

رجل مخري   :  والعادة مثل-منسوب إىل عمل احلرير-شرعي، وحنوي، وحريري 
نبيكم ((:  وطفيلي إذا كان يتطفل على الناس، ويف احلديث-إذا أكثر شرب اخلمر-

ينٌّمتريٌّ لَب(( . 
 . ومقيس. مسموع: وهو ينقسم على ضربني: فصل

 أو تغيري صيغة فالزيادة ، أو نقصان،خارج عن األصل يأيت بزيادة: فاملسموع
راين، : راِْري، وإىل راء، والروحاء، وصنعاء: يف مثل قوهلم يف النسب إىل الري

صان هو مثل قوهلم يف النسب والنق. مجاِني: وإىل كبري اجلُمة. وصنعاين، وروحاين
فحذفوا األلف وقلبوا الياء واوا ومن احلذف . بدوي، وإىل العالية علوي: إىل البادية

نسبهم إىل كرسي وخبيت أسقطوا الياء املشددة وأبدلوا منها ياء النسب فقالوا يف 
كرسي، ومجل خبيت على لفظه قبل النسب وتغيري الصيغة يف مثل نسبهم إىل : رجل
: مسي بكسر اهلمزة، وإىل مصر املعروفةإ: وإىل أمس. دهري، بضم الدال: هرالد

: مصري بفتح امليم فرقًا بينها وبني ما نِسب إىل مصر ِمن األمصار فإنه يقالُ فيه
 ولو كان إىل -بكسر الباء-بصري : ونسبوا إىل البصرة. -بكسر امليم-ِمصِري 

كما . ورمبا مجعوا بني الزيادة والنقصان. فتحهابصِري ب: بصرة من البصرات لقالوا
 .ذراوردي: وإىل ذراجبرد. يف النسب إىل اليمن يماٍن وروي يف الشام شآم: قالوا

فالعمل فيه أن يترك االسم على حالة وتلحقه الياُء املشددة مث هو : وأما املقيس
 . إما أن يكون مفردا، أو جمموعا: ال خيلو من أحد ضربني

فإن كان مذكرا مل . فإن كان مفردا كان أيضا على وجهني مذكرا، أو مؤنثًا
قلَّت . نسبت إليه على حاله: فإن كان صحيحا. خيلُ أن يكون صحيحا أو معتالً

وإن كانت كُنيته نسبت إىل . زيدي، وجعفري، وفرزدقي: حروفه أو كثرت فقلت



 ٢٢٢ كشف املشكل يف النحو

وإن كانت إضافة . كري، وعمريب: يف أيب بكر وأيب عمرو: االسم الثاين فقلت
عبدي، ومثله يف عبد القيس، وعبد مشس، ورمبا : نسبت إىل األول فقلت يف عبد اهللا

عبدي، ورمبا بنوا أمر االمسني : شية االلتباس فقالخنسب بعضهم إىل االمسني معا 
 ) طويل: (قال الشاعر. حضرمي وفقعسي، وعبشمي: فقالوا. امسا واحدا

 )١(كأنْ لَم ترى قَبِلي أسريا ميانيا ي شيخةٌ عبشميةٌ    وتضحك ِمنِّ
 . وإن كان معتالً مل خيلُ أن يكون منقوصا أو مقصورا

فقلت يف النسب . فإن كان منقوصا حذفت ياءه وأحلقته ياء النسب الشديدة
يه، أبيه وأخ: قاِضي وغازي إال أن يكون املنقوص خاصا مثل: إىل القاضي والغازي

أبوي، وأخوي، وكذلك يف النسب : وفيه ومحيه، فإنك تزد إليه ما ذَهب منه فتقول
 . يدوي، ودموي: إىل يد، ودم

قُِلبت ألفه واوا سواًء أكانت من ذوات الياء أو من ذوات : وإن كان مقصورا
وإن كان مؤنثًا . مولوي: عصوي، ويف موىل: فتوي، ويف عصا: الواو فقلت يف فىت

فإن مل تكن فيه عالمةٌ نسبت إليه . مل خيلُ أن تكون فيه عالمة التأنيث أو ال تكون
زينيب، : على لفظه فقلت يف النسب إىل مثل سعاد، وزينب، وهند، ودعد، وجمل

وإن كان فيه عالمةُ التأنيث وكانت تاء . وسعادي، وهندي، ودعدي، وجملي
لت يف النسب إىل مثل ِثبة، وجعدة، حذفتها ونسبت إىل ما بقي من االسم فق

. ومقتدري، ومسترشدي. ثيب، وجعدي، وفاطمي: وفاطمة، ومقتدرة، ومسترشدة
: وإن كانت عالمةُ التأنيث ألفًا مقصورة أو مهزة قلبت اجلميع واوا فقلت يف حبلى

ومنهم من جييز حبلى واألول أجود وكذلك . صحراوي: حبلوي، ويف صحراء
زيزاوي، وحرباوي، ولو قلت : زيزاء، وفيفاء، وحرباء، تقول فيها: مثلامللحقة يف 

 . وهذا يف الزيادة وامللحقة. زيزائي، جاز، واألول أجود
 . ِحنائي، وفتائي: فأما األصلية فتنسب االسم على لفظه حنو

: مساوي، ويف كساء: وأما املنقلبة فلك أن تردها إىل أصلها تقول يف مساء
ا باألصلية تقولو. كساويما . مسائي، وكسائي: لك أن تنسب على اللفظ تشبيهوإن
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ف املشكل يف النحوكش٢٢٣ 

وإن كانت مجعا نسبت . ذكرنا هذا وليس من فصل املؤنث ملا ذكرنا مهزة التانيث
سواء أكان مسلما أو مكسرا فقلت يف النسب إىل الزيدين زيدي . إىل واحدة سواء

فإن املعافر عندهم اسم رجل ينسبون معافري : فأما قوهلم. وإىل املساجد مساجدي
ولو نسبت إىل اسم مجع ال واحـد لـه من لفظه نسبت إليه على حاله فقلت . إليه

إبلي، وغنمي، وضأين، وروى بعضهم عن : يف النسب إىل اإلبل والغنم والضأن
 . إبلي بفتح الباء، استثقاالً لتوايل الكسرات: العرب

 . ئز، وممتنعواجب، وجا: وأحكامه ثالثة: فصل
وذلك أن كل اسم دخلت عليه ياء النسب صريته : مثانية أحكام: فالواجب

ومبنيا معها على الكسر بعد اإلعراب، . مشتقًا بعد اجلمود، ونكرةً بعد التعريف
. ومتضمنا للضمري ونقلَ اإلعراب إىل الياء وهي حرف. وصفة بعد أن كان موصوفًا
وعالمات التأنيث وقلب األلف الذي أصله الياء . نسبواحلروف ال تعرب إال ياء ال

فتوي، ومولوي، : إىل الواو وخالف العربية يف مثل فىت وموىل وتقول فيه
النسب إىل علي وعدي، : ومستدعوي، وقلب الياء املشددة إىل الواو غالبا يف مثل

با احترازا مما علَوي، وعدوي، وقُصوي، وغَنوي، وقلنا غال: وقُصي، وغَين، فتقول
كُرسي، وبخيت، إال أنَّ يكون ثانيه حرفًا مضعفًا يف : ثانيه ساكن فإنه يحذف حنو

وقي، وميه، ويف اسم القفره وحي اسم فإن ياءه ال تحذف فيجحف به ولكن : مثل
تتبعه ياُء النسب فيقالُ فيه رجلٌ قيي وميي، وفيي، وحيي، فتجتمع فيه أربعة ياءات 

ما ترى خالفًا لألصول ألن النسب كثري الشذوذ، واجلائز أن كل اسم قبل المه ك
قريش، وثقيف، وحنيفة، : ياٌء زائدة جيوز حذفها يف النسب وإثباا وذلك مثل

 ) طويل: (فيجوز فيه قُرشي، وقريشي، قال الشاعر. وسليقة، وطبيعة
 )١(دى والتَّكرِمسريع إىل داعي النَّ بكلِّ قُريشي عليه مهابةٌ      

 . وكذلك ثَقَفي وثقيفي، وحنفي وحنيفي، وسلَقي وسليقي، وطبعي وطبيعي
حبلوي، : قلب ألف التأنيث املقصورة إىل الواو وحذفها مثل: ومن اجلائز أيضا

وحبلي، ورد اهلمزة املقلوبة إىل األصل والنسب إليها على اللفظ حنو سماوي 
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 عبِدي، وعبدي، :ومن اجلائز. مثل زيزاوي، وزيزائيومسائي، وكذلك امللحقة 
 . قيسي، وعبقسي، كما قدمنا

وأما املمتنع يف النسب فهو أن ترد املسموع إىل املقيس والشاذ إىل األصول 
ألن العرب قد كثر استعماهلا لذلك فصار كاحلقيقة ال جيوز تغريه إىل غريه وصار 

واستخرج املمتنع من فصل املسموع وشواذ الباب أصله مطروحا ال يستدل عليه بِه، 
 . وأضداد األحكام الواجبة جتده متيسرا إن شاء اهللا سبحانه

 َبــاُب التَّْصِغــيِر
 ؟ما التصغري؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ولك فيه ثالثة أسئلة

فهو تقليل كثٍري، أو حتقري عظيم، أو تقريب بعيد، أو : أما ما التصغري: فصل
جميٍل، : وحتقري العظيم مثل. نفيقَه: فتقليل الكثري مثل قوهلم. إدناُء حبيب من القلب
 . يا أيب، ويا أُخي، ويا بين: رحيلة، وإدناء احلبيب مثل قوهلم: وتقريب البعيد مثل
فُلَيس أخصر من قوهلم فلس :  االختصار أال ترى أن قوهلم:ومعىن التصغري
 . فُعيل، وفُعيِعل وفُعيعيل: وللتصغري ثالثة أوزان.  مناب الصفةصغري فقد نابت الياُء

، وفُعيِعل )تصغري رجل(فُلَيس، وقُفيل، ورجيل :  مثل؛ففُعيلٌ تصغري الثالثي
وفريزد تصغري . دريهم تصغري درهم: تصغري الرباعي واخلماسي بغري زيادة مثل

نيديل، ودنينري، ومنيصري تصغري قُ: فرزدق، وفعيعيل تصغري للخماسي بزيادة مثل
فأما السداسي بالزيادة فيعود إىل الثالثي ألنه أصله، والتصغري . قنديل ودينار ومنصور

. مستنصر ومستدعى: والتكسري يردان االمساء إىل األصل يف الغالب فتقول يف
 . ومنيصر ومديع
 . مفرد، ومجع: وأما على كم ينقسم التصغري؟ فهو ينقسم على ضربني: فصل

فاملُذكر يكون ثنائيا وثُالثيا، ورباعيا . مذكر ومؤنث: فاملُفرد على ضربني
فإذا صغرته رددت الذاهب . وخماسيا فمىت كان ثنائيا فاعلم أنه قد سقط منه شيء

: وإن كان ثُالثيا صحيحا قلت. أُخي: أيب، وأٍخ: دمي، وأب: إليه فقلت يف دم
فُليس، وقد مثل وإن كان ثانيه ألفًا قَلبتها واوا إن كانت يف التصريف : فُعيل، مثل

والفعل التبويب وتقلبها ياًء .  ألنك تقول بوبت؛بويب:  فقلت يف باب وحنوه؛واو
نييب؛ ألن مجاعة النوق نيب قال : إن كانت يف التصريف ياًء فتقول يف مثل ناب



ف املشكل يف النحوكش٢٢٥ 

 ) طويل: (الشاعر
 )١( الكَميَّ املُقنَّعااللو! بِني ضوطَرى ِب أفضلَ جمدكم   تعدونَ عقْر النِّي

نيب السبع الشاة وال : وكذلك لو صغرت الناب من األسنان نييب ألنك تقول
دريِهم فإن كان ثانيه ألفًا قلبته إىل : فيه فعيعل مثل: ومىت كان رباعيا قُلت. تقول نوب

 كان ثالثه واوا أو ألفًا قلبتها ياًء أو أدغمتها يف ياء وإن. الواو فقلت يف ضارب ضويرب
وكذلك لو كانت تاًء أدغمت ِبها فقلت . قَبال وقَتود قُبيل وقُتيد: التصغري فقلت يف مثل

وصغرته تصغري . ومىت كان مخاسيا حذفت آخره حىت يصري رباعيا. يف قُتيل قُتيل
فَرجل، وفرزدق، سفريج، وفريزد، هذا إذا كانت حروفه الرباعي فقلت يف مثل س

، ومنديل، فقلت يف مثل دينار. فإن كانت فيه زوائد قَلبت حرف العلة ياًء. أصوالً
سرحان : وإن كان الزائد فيه ألفًا ونونا مثل. دنينري، ومنيديل، ومنيصري: ومنصور

قلبتها ياًء يف . فإن انقلبت األلف ياًء يف مثل سرحان وسراحني. وسكران نظرت مجعه
حيث وقع مثل مفتاح ومفاتيح، . سرحيني، وقس عليه وزن مفعال: التصغري فقلت

وإن بقيت يف اجلمع ألفًا على حاهلا يف مثل سكران وسكارى، بقيتها على . ومفيتيح
قاٍض، : سكريان وإن كان االسم منقوصا، مثل: حاهلا يف التصغري فقلت يف مثل سكران

 وتركته منقوصا وإن كان مقصورا ثُالثيا قلبت ألفه ياًء ومل ينظر إىل قويٍض: قلت فيه
وإن كان املقصور رباعيا فما فوقه عاد يف . فُيت، وقفي: يف مثل فىت، وقفا: أصلها، وقلت

مويل، ومليه، : يف مثل موىل، وملهى، ومستدعى: التصغري منقوصا وهذا عجيب فتقول
ال خيلو من أن يكون فيه عالمة التأنيث أو ال يكون فإن مل يكن وأما املؤنث ف. ومديع

يد، : فيه عالمة وكان ثنائيا رددت إليه ما ذهب منه وأحلقته تاء التأنيث فقلت يف مثل
. عيينة، وشميسة: يف عني ومشس، وحنومها: يدية وإن كان ثالثيا أحلقته الياء فقلت

تيفة، وإن كان رباعيا أو فوقه مل تلحقه وكذلك لو كان متحرك األوسط مثل كتف، ك
وإن كان فيه عالمة مل ختل . زينب وعقرب، زيينب، وعقريب: عالمة وقلت يف مثل

فاطمة ومحراء، وحبلى، فتصغره على لفظه : العالمة من أن تكون تاء أو ألفًا أو مهزة مثل
 . فُويطمة، وحبيلى، وحميراء: فتقول

                                                           

 .٢٦٥ : ديوانه:البيت جلرير انظر) ١(



 ٢٢٦ كشف املشكل يف النحو

صغريه وكان ملن يعقل رددته إىل التسليم، ألن التسليم وأما اجلمع فإذا أردت ت
: ضويربون، ويف مثل: تقليل سواء أكان ملؤنث أو مذكر فتقول يف مثل قوم ضراب

 فلوس : مثل،قليل وكثري: وإن كان مما ال يعقل وكان له مجعان. الفواطم، فُويطمات
س وأجيال وإن أفلي: فقلت. وأفلس وجبال وأجبال رددته إىل مجع القلة وصغرته

دريهمات، : كان مجعه يف القلة والكثرة سواء مثل دراهم قليلة وكثرية سلمته فقلت
واعترب التصغري يف كل موضع جبمع التكسري فكل حرف ثبت يف اجلمع يثبت يف 

وكل حرف سقط يف اجلمع يسقط يف التصغري فكما تقول يف مجع عنربود . التصغري
 . عنيرب، وسفريج: تصغريهعنابر، وسفارج تقول يف : وسفرجل
 . واجب، وجائز، وممتنع: وأما أحكام التصغري فثالثة: فصل

أن تضم أول كل اسم مصغر غالبا ويفتح ثانيه، وتلحقه بالتصغري : فالواجب
ورأيت . هذا فُليس: وإن كان بعدها حرف واحد جرى عليه اإلعراب مثل. ثالثة

ر من حرف مل يكن بد من كسر احلرف وإن كان أكث. فليسا، وعجبت من فُليس
: دريهم، وسفريج إال أن يكون بعد ذلك احلرف ألف مثل: الذي بعد الياء مثل

وإنما . سكران، فإنه يكون مع األلف مفتوحا ألن األلف من الفتحة فيكون سكريان
وجب أن يكسر ما بعد ياء التصغري كما وجب أن يكسر ما بعد ألف اجلمع يف 

 . م وسفارج ودنانري وهذا يف األمساء الظاهرةدراه: مثل
ذيا وتيا واللذيا واللّتيا، : فأما املبهم والنواقص فإنّ أوهلا يكون مفتوحا مثل

 ) طويل: (ذا، وتا، والذي، واليت، واللذين، قال األعشى: واللّذيون تصغري
هشتاٍق إليا اسلِمي    حتيةَ ميَِّمأال قُلْ ِليتَّا قَبلَ ِمرت١(ا م( 

 ) كامل: (وقال سلْمى بن ربيعة
 )٢(وكفيت جانبها اللّتيا والّتي .....................      

اللُّتيا بضم الّالم يف تصغري اليت فخطأ مكشوف، وإمنا الفعيلي : وأما قول العامة
وأما اجلائز . ال تغمض الفُتيا، تصغري الفتيا: تصغري األمساء الظاهرة كالفُتيا من قوهلم
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ف املشكل يف النحوكش٢٢٧ 

عني وعيينة وشيء وشييء، وشيخ : فإنه مىت كان ثاين الكلمة املصغرة ياء مثل
وشييخ، وبيت وبييت، جاز أن تضم أوله على األصل وأن تكسره اورة الياء 

 . يف الواجب غالبا: عيينه وشييخ، وبييت، ولذلك قُلنا: فتقول
لف، وقعت رابعة وهي تنقلب يف وأما املمتنع فمىت كان يف االسم املصغر أ

اجلمع ياء مل جيز أن تبقى على حاهلا يف التصغري ال جيوز مصيباح وال مفيتاح، وال 
ألن مجعه مصابيح، وسرابيل، وسراويل، : سريبال، وال سريوال كما تقول العامة

كما قدمت وكذلك . مصيبيح، ومفيتيح، وسريبيل: ومفاتيح، وإمنا جيب أن تقول
واألحكام كثرية وقد .  تصغري اخلُماسي على لفظه كأن تقول فُرزدق فُريزدقميتنع

وقد شذَّ من التصغري أشياء وهي قليل . وال معىن إلعادا. استوعبناها يف الباب
إنيسيان، وأصيل أُصيالن، : مغريبان وإنسان: يف تصغري املغرب: وذلك مثل قوهلم

 ) بسيط: (قال النابغة. وأبل أُبيالل
 )١(عيت جوابا وما بالّربع من أحِد  قفت ِفيها أصيالالً أساِئلُها   و  

 ) رجز):  (يف أُبيالَل(وقال رؤبة بن العجاج 
 )٢(قالت أُبيالَ ِلي ولَم أُِسبِّه  

أعين -وقد جاءت أشياء بلفظ موضوعة على ذلك خارجة من شرائط التصغري 
املهيمني، واملُسيطر، : أمساء حمفوظة، وهي وذلك يف ،- والتحبيب، والتحقري،التقليل

واملبيقر، واملبيطر، والثريا، والشريطي، والسريطي، واملُريطي والغميطي، والكميت، 
 . فافهم ذلك وباهللا التوفيق. والسكيت، والبطَني، اسم النجم

 َبــاُب اْلَعــَدِد
حاد، أ: فالصريح على أربعة. صريح، وكناية: العدد ينقسم على ضربني

فعدد الواحد املذكر بغري هاء، وعدد الواحدة املؤنثة . وألوف. وعشرات، ومئون
وإن . وإن شئت اثنتني بنصبه بتقدير أعد. واحد وواحدة واثنني واثنتني: باهلاء تقول

شئت رفعته على تقدير مبتدأ فإذا ِصرت إىل الثالثة أثبت اهلاء يف املذكر إىل العشرة 
                                                           

 .٢٥ : ديوانه:انظر )١ (
 .٣/١٦٥:  جمموع أشعار العرب:، انظرالبيت من مشطور الرجز، وهو يف ديوانه )٢(



 ٢٢٨ كشف املشكل يف النحو

فإذا صرت إىل . لت ثالثة أربعة مخسة، وثالث، أربع، مخسوحذفتها من املؤنث فق
تقول هذه مثاٍن . مثانية يف املذكر، ومثاٍن يف املؤنث على صورة املنقوص: الثمانية قلت
وإن شئت . قاض، ومررت بثماٍن ورأيت ثَماِني غري منصرفة مثل قواضي: كما تقول

 ) كامل: (صرفته ألنه ليس جبمع صريح قال األعشى
 )١(وثَمانَ عشرةَ واثنتني وأربعا لَقَد شربت ثَمانيا وثَماِنيا   و

والعدد موقوف ما مل يضف أو يعطف وليس يثىن، وإنما يوقف عليه استراحة 
بني العددين فإذا أضفت أو عطفت أعربت، وكنت خمريا بني الرفع والنصب فالرفع 

 .  على تقدير أعد أو عددت واحدا واثننيوالنصب. على تقدير هذا واحد واثنان
أحد عشر، بست فتحات : فإذا صرت إىل العشرات قُلت يف املذكر: فصل

اثنا عشر : وتقول. إحدى عشرة بكسر اهلمزة وسكون احلاء: متواليات، ويف املؤنث
واثنتا عشر واثنيت عشرة يف املؤنث وقول . يف الرفع واثين عشر يف النصب واجلر

مث تبين ثالثة عشرة وما بعده إىل تسعة . ين أعشر واثنيت أعشر، حلن قبيحالعامة اث
هؤالء مخسة : عشر على الفتح ويستوي فيه لفظ املرفوع واملنصوب وارور، تقول

علَيها ِتسعةَ  :قال اهللا تعاىل. عشر، ورأيت مخسة عشر، ومررت خبمسة عشر
رشع ]وكذلك تقول يف املؤنث إال أنك تثبت تاءه  وهو يف موضع رفع، ]٣٠: املدثر

فإن شئت سكنت الشني . ثالث عشرة وعجبت من ثالث عشرة: يف عشرته فتقول
 ) كامل: (كما قال األعشى

 وثَمان عشرةَ واثنتني وأربعا ولقَد شربت مثانيا ومثانيا   
 : وإن شئت كسرا كما قال بعضهم

  ثنتاِن واثنتا عشرةبكَران لكن ِلهِذِه مائة    وتيك
فإذا صرت إىل مثاين عشرة كنت خمريا إن شئت . يصف مخرا وامرأة ِبكرا

أيت مثاين رو. ِجئت بياء ساكنة يف الرفع والنصب واجلر فقلت هذه مثاين عشرة
وإن شئت حذفت الياء فقلت هذه مثان عشرة، . عشرة، وعجبت من مثاين عشرة

ن عشرة بفتح النون يف كل ذلك فإذا صرت إىل ومررت بثما. ورأيت مثانَ عشرة
                                                           

 .٢٥٨ : الشعر والشعراء البن قتيبة:انظر) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢٢٩ 

عندي عشرونَ : العشرين وما بعده إىل التسعني استوى فيه لفظ املُذكر واملؤنث تقول
إال أنك جتري العقود جمرى اجلمع السامل فترفعها بالواو . رجالً وعشرون امرأة

لياء قبل عشرون وعشرين، وإن شئت أثبت ا: وتنصبها وجترها بالياء على حد قولك
هذه عشرين : فقلت. النون يف الرفع والنصب واجلر وأجريت النون بوجوه اإلعراب

 ) وافر: (قال الشاعر. مسكني ورأيت عشرينا، ومررت بعشرين: كما تقول
 )١(وقد جاوزت حدَّ األربعِني

 ) كامل: (وقال آخر
 )٢(عددا ثَالِثينا ِبالَ نقْصاِن

ائتني أثبت العدد للمذكر واملؤنث مجيعا ألنك تعد فإذا صرت إىل امل: فصل
وعندي ثالثة مائة رجل وثالث مائة امرأة . هذه مائة رجل ومائة امرأة: املائة فقلت

 . وجتري الفصل بتصاريف اإلعراب
: فإذا ِصرت إىل األلوف ذكرت العدد للمؤنث واملذكر مجيعا فقلت: فصل

تسعة آالف رجل، وتسعة آالف امرأة، وإنما عندي ألف جبة، وألف درهم، و
ذكرت ألنك تعد األلف واأللف مذكر فصار مجلة األمر أنك تذكر األلوف للمذكر 
واملؤنث وتؤنث املائتني للمذكر واملؤنث وتثبت التاء يف اآلحاد للمذكر وحتذفها يف 

وتثبتها يف وحتذفها من عشرة املذكر . وتثبتها للمؤنث يف عشرة املركبات. املؤنث
وتستوي العقود للمذكر . العدد املركب مع العشرات للمذكر وحتذفها من املؤنث

واملؤنث وتكون فيها خمريا إن شئت أجريتها جمرى اجلمع، وإن شئت أجريتها جمرى 
وقد كان جيب أن نقسم هذا الباب كما فعلنا يف غريه ونقدم له أسئلة نعتمد . اآلحاد

 . ل والشغل يف أبواب من الكتابعليها ولكن أدركين املال
كذا، كذا وكذا وفإنها تكون خبمسة ألفاظ كذا، : وأما كناية العدد: فصل

وكذا، وكأين، وكم فأما كذا مفردة فهي تقع على اآلحاد من واحد إىل عشرة، 
وتقع على العقود من عشرين إىل . ويدخل يف ذلك آحاد املئني، وآحاد األلوف

                                                           

 .١٥٧ :شواهد املغين للسيوطي: انظر، البيت لسحيم بن وثيل الرياحي) ١(
 .هتد إليهمل أ)٢(



 ٢٣٠ كشف املشكل يف النحو

عندي من كذا رجالً فأقله ثالثة : تخرج من التمييز فإن قالوكل ذلك مس. تسعني
عندي كذا : عندي كذا مائني وآالفًا، فإن قال: وأكثره عشرة، وكذلك لو قال

 . درمهًا، أو رجالً، وميزه بواحد وقع على العقود فأقله عشرون، وأكثره تسعون
: قولوأما كذا كذا فهي تقع على املركب من أحد عشر إىل تسعة عشر ت

 . أقله أحد عشر وأكثره تسعة عشرة. عندي كذا كذا ردمهًا
وأما كذا وكذا، فيقع على املعطوف من واحد وعشرين إىل تسعة وتسعني 

احتمل أن يكون واحدا وعشرين . فإذا قال عندي كذا وكذا درمهًا أو مائة أو ألفًا
 . أو تسعة وتسعني، أو ما بينهما

كأين ِمن رجٍل لقيين، وكأين من : والكثري تقولوأما كأين فتقع على القليل 
 معها ِمن قال اهللا تعاىل) من(قريٍة فتح األمري، وال بد:  ُِملحابٍَّة الَّ تد كَأَيِّن مِّنو

 أي كثري من ]١٤٦: آل عمران[ وكَأَيِّن مِّن نَِّبي قَاتلَ ،]٦٠: العنكبوت[ ِرزقَها
 ) طويل: (كأين قال الشاعر: ن ختففها فتقولاألنبياء والدواب وجيوز أ

 )١(ِزيادته أو نقصه يف التكلم وكأين ترى ِمن صامٍت لك معجٍب   
كم غُالم ملكت؟ وكم : فَالَ تقع إالَّ كناية عن عدد كثري تقول: وأما كم

ؤاالً وقد تقع س. ورب للتقليل. ثوٍب لبست؟ وال سيما يف األخبار ألنها نقيضة رب
كم مالك؟ وكم درامهك؟ فإذا وقعت خربا جررت ما بعدها بتقدير : ال خربا مثل

من أي كم من رجل لقيين، وإذا وقعت استفهاما نصبت ما بعدها على التمييز إن 
كم رجالً لقيك؟ وكم إبلك؟ : كان نكرة ورفعته على االبتداء إن كان معرفة تقول

فقالوا . ونصبوا يف اخلرب، وشبهوا بعضها ببعضورمبا جروا ما بعدها يف االستفهام 
كم رجل لقيك يا فالن؟ أي كم من رجل وكم من رجالً لقيين؟ فإن وقع فصل مل 

ولو قُلت . يكن إال النصب غالبا مثل كم اليوم رجالً لقيين، وكم اليوم غُالما لقيك
 ) كامل: (ويروى بيت الفرزدق. كم مرة رجل: كم رجلٌ بالرفع كان التقدير

 )٢(فَدعاَء قَد جلَبت علَيَّ ِعشاِري كم عمة لك يا جرير وخالٍة   
                                                           

 .١/١٧٠:  البيان والتبيني:انظرلبيت لبشر بن منقذ، ا) ١(
 .١/٢٩٢: ، والكتاب٤٥١/  شرح ديوان الفرزدق للصاوي:انظر) ٢(



ف املشكل يف النحوكش٢٣١ 

 ) الرمل: (قول أيب األسود: عمةٌ، وعمةً، وعمٍة، وقلنا غالبا احترازا من مثل
 )١(وشِريٍف ِبخلُه قَد وضعه كم جبوٍد مقرٍف نالَ العالَ   

 . ويروى مقرفًا
كم :  تارة بالرفع، وتارة بالنصب، وتارة باجلر فإذا قلتوقد يحكم على كم

: رجٍل لقيين كانت يف موضع رفع مبتدأ، أو فاعالً على حسب اِخلالف، وإن قُلت
كانت مفعولة يف موضع نصب بلقيت وإن قُلت ِبكَم درهم . كم رجٍل لقيت

 . اشتريت ثوبك؟ كانت جمرورة املوضع بالباء
 َبــاُب التاريــخ

 ؟ما التاريخ؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ثالثة أسئلةوفيه 
أما ما التاريخ؟ فهو تعيني الوقت الذي يقع فيه األمر املوجب للتاريخ، : فصل

والليلُ يف . وأول السنة ليلةٌ. وهو يكون بالليايل دون األيام؛ ألن أول الشهر ليلةٌ
قَه اهللا بالشمس وسائر اخللق أسبق من النهار؛ ألن اجلو يف أصله مظلم حىت فت

رجع إىل أصله، ومن أرخ بالنهار أبطل من الشهر ليلة . األنوار، أغربت أو غم عليها
فيجب أن يكتب الكاتب يف كتابه وقع ذلك كذلك ضحوة نهار كذا أو نصف نهار 
كذا، أو طلوع الشمس من يوم كذا، أو غروب الشمس، أو وقت الظهر، أو صالة 

ِلليلة خلت أو لليال خلونَ من شهر : مث يقول. من الساعاتالعصر، أو غري ذلك 
كذا أول شهور سنة كذا، أو آخر شهور كذا، أو من شهور سنة كذا، أو كذا 

وإن شاء كتب وقع ذلك أو وافق الفراغُ من ذلك أو كتبت ذلك أو كان . وكذا
 سنة كذا فشاع يف شهور: وإن شاء قال. ذلك كذلك، أو وقعت الشهادة على ذلك

شهر كذا فشاع يف أيام الشهر أو قال يف يوم كذا فشاع يف : وإن شاء قال. السنة
ساعات اليوم، أو قال يف األوىل أو الثانية أو الثالثة إىل الثانية عشرة ساعة، وكذلك 
الساعة ثالثة وجوه، والوجه عشر درج، والدرجة دقائق، والدقيقة شعائر، والشعرية 

ورمبا كتب الكاتب إذا احتاج إىل ذلك يف الثالثة األوىل من ، والثانية ثوالث، ثواٍن
ثوالث الثانية األوىل من ثواين الشعرية الثانية من شعائر الدقيقة الثالثة من دقائق 

                                                           

 . ٤/١٣٢: ، وشرح املفصل٣/٦١: املقتضب: انظر) ١(



 ٢٣٢ كشف املشكل يف النحو

الدرجة الرابعة من درج الوجه األول، أو الثاين أو الثالث من وجوه الساعة اخلامسة 
احملرم أول شهور سنة إحدى من ساعات يوم اجلُمعة لست ليال خلون من شهر 

 . ومثانني ومخسمائة من سين هجرة رسول اهللا 
فالنحوي . تاريخ النحويني، وتاريخ اللغويني: والتاريخ على ضربني: فصل

وذلك أن النحويني يقولون لليلة خلت ولعشر خلونَ . أقيس، واللغوي أوسع
يقولون بقيت ولعشرين ليلة خلت، ولتسع وعشرين ليلة خلت من شهر كذا، وال 

وال بقني ألنهم ال يدرون أينصرم الشهر من ثالثني ليلة أو عن تسع وعشرين ليلة 
 . إن قوهلم أقيس: ولذلك قُلنا. فيكونون قد حكموا على جمهول

واللغويون يقولون لليلة خلَت ولعشر خلَون ولثالث عشرةَ ليلة خلت 
مث يقولون ألربع عشرة ليلة . وللنصف من شهر كذا يف يوم أربعة عشر ومخسة عشر

ولثالث بقني ولليلة بقيت وعليه أكثر . بقيت والثنىت عشرة ليلة بقيت ولعشر بقني
أنه أوسع ويكتب عند انقضاء الشهر لسلخ شهر كذا، أو : ولذلك قلنا. الكُتاب

منسلخ شهر كذا، وبعد ذلك غرة شهر كذا، أو مدخل شهر كذا، وكذلك غرة 
  .السنة أو منسلخها

 . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكام التاريخ ثالثة: فصل
أنك إن كتبت لليلة أو إلحدى عشرة ليلة، أو لتسع وعشرين ليلة قُلت : فالواجب

خلونَ، وال مضني؛ ألنك تصف ليلة وال توصف : خلت أو مضت أو بقني، ومل تقل
 أو بقني على خلون أو مضني،: لثالث ليال، أو عشر ليال قلت: وإن قُلت. جبميع

 .  واجلمع ال يوصف مبفرد،بقني، وال خلت ألنك تصف مجع ليال: الوجهني، ومل تقل
أنه جيوز للكاتب أن يؤرخ بالتاريخ النحوي والتاريخ اللغوي ويؤرخ : واجلائز

بالسنة أو بالشهر، أو باليوم، أو بالساعة إال أن يلجأ إىل التعيني فيعني وإذا كان يف 
وجيوز أن . آخر شهور سنة كذا: ل شهور سنة كذا أو يف احلجة قالأو: احملرم قال
 . يف اجلمع من شهور سنة كذا: يقول

لثالثة أيام خلونَ من شهر كذا ألنه يسقط من : أن تؤرخ بيوم فتقول: واملمتنع
خلت، : الشهر ليلة يف موضع خلت خلون، وبقيت بقني أو تقول يف موضع خلون

نوي فبقيت ِفعالً جلماعة املؤنث فيجوز على ضعفه وضعف إال أن ت. أو بقني، بقيت



ف املشكل يف النحوكش٢٣٣ 

 . لشبهه املفرد
ومن املمتنع أن تؤرخ برواح احلاج، أو جذاذ الثمر، أو حصاد الزرع، أو 
بالصيف أو باخلريف، أو بالشتاء، أو بالربيع؛ إال أن يكون العلم بالشهور الرومية 

يف زمان التاريخ فيجوز التاريخ وبالسنة الرومية، وحلول الشمس يف الربوج منتشرا 
بالشهور الرومية وبالسنة الرومية وتنسبها إىل سين ذي القرنني دون سين اهلجرة؛ ألن 

 .سين اهلجرة موضوعة على القمر وسين ذي القرنني موضوعة على الشمس
 .  فافهم ذلك

 َبـاُب اْلَمْعِرَفـِة والَنكِّـَرِة
؟ وعلى كم ينقسم كل واحد منهما؟ ما املعرفة والنكرة: وفيه ثالثة أسئلة

 ؟ وما أحكامهما
هي كل اسم معروف بنفسه مختص : ، فاملعرفة؟أما ما املعرفة والنكرة: فصل

كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون واحد : والنكرة. ال يشكل بغريه
مبرتلة اخلصوص واملعرفة . فالنكرة أصل واملعرفة طارئة عليها؛ ألن النكرة مبرتلة العموم

يدلُك على ذلك أنَّ النكرة لفظ جيمع املعروف . واخلصوص طاري على العموم
واملنكور واملوجود واملعدوم فلو قُلت شيء دخل حتته كل معروف ومنكور وموجود 

زيد أو الكعبة أو أنا أو : وباق ومعدوم فإن يف املعىن أو منتظر يف االستقبال ولو قُلت
د معروف ومل يدخل حتته غريه وغري أن النكرة وإن كانت هذا الختص بشيء واح

جاءين رجل : هي األصل، فهي إذا جمعت هي واملعرفة غلبت املعرفة عليها فتقول
وزيد ضاحكني، وتنصب على احلال، وال ترفع على الصفة، وتصري النكرة مع املعرفة 

 . مبرتلة املعرفتني إحدامها أعرف من األخرى
 فإن املعرفة تنقسم على مخسة ؟كم ينقسم كل واحد منهماوأما على : فصل

أقسام غالبا املضمرات واألعالم، واملبهمات، وما عِرف باأللف والالم، وما أضيف 
 .إىل واحد منها
أنا، وأنت، وأنِت يا امرأة، : كل اسم كين به عن الظاهر لالختصار مثل:  فاملضمر

كل : والعلم.  وقد أحصيناها يف أول الكتابوهو، وهم، وهي، وهن، للغوائب. للحاضر
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زيد، وهنٍد، وعبد اهللا، : اسم وضع على شيء خمصوص لتعرف به دون سائر جنسه مثل
 . وأيب بكر إذا مل ترد بذلك اإلضافة، وال الكنية ولكن يكون نفس االسم

: والذي فيه األلف والالم مثل. كل اسم أشري إليه ذا وهذه وهؤالء: واملبهم
ماء، واألرض، والكعبة، والرجل واملرأة، ما مل تكن األلف والالم فيه مبعىن الذي، الس

غُالمك وغُالم زيد، وغالم هذا، : واملُضاف إىل واحد منها مثل. أو من نفس الكلمة
 .فهذه مخس معارف بعضها أعرف من بعض. وغُالم القاضي

ا تنقسم مخسة أقسام وعلى جهة التقريب ال أا قسمة صحيحة والنكرة أيض
فالشيء ما كان موجودا واجلسم ما . وهي شيء وجسم وحيوان وإنسان ورجل

كان مشخصا، واحليوان ما كان له روح ويأمل واإلنسان مجيع بين آدم، والرجل 
فكل شيء . خيتص ذكور العاقلني دون اإلناث، وبعض هذه النكرات أنكر من بعض

أنكر النكرات شيء مث بعده جسم :  تقولكان أعم من غريه فهو أنكر منه فعلى هذا
مث بعده حيوان، مث بعده إنسان مث بعده رجل يدلك على ذلك إن األخص يدخل يف 

 اهللا تعاىل، :كل جسم شيء وليس كل شيء جسما؛ ألن األشياء ثالثة. األعم
كل حيوان جسم وليس كل جسم حيوانا، ألن اجلسم : وتقول. واجلسم، والعرض
كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا ألن : وتقول. وانشيئان مجاد وحي

:  واجلن والبهائم مع اإلنسان، وتقول-عليها السالم-احليوان يشتمل على املالئكة 
كل رجل إنسان وليس كل إنسان رجالً؛ ألن اإلنسان يقع على الذكر واألنثى من 

 . بين آدم والرجل خيتص الذكور
أن املعارف تتفاضل يف : النكرة فكثري منهاوأما أحكام املعرفة و: فصل
وأعرف املعارف املضمرات ألن املضمر مل يضمر إال بعد أن عرف ولذلك . التعريف

وناهيك أن تعريفه حني يذكر ينتشر . استغىن عن النعت ألن النعت زيادة يف البيان
نا، مث إىل ما يرجع إليه ويفسره فيكون كاملذكر به بعد نسيانه، وأعرف املضمرات أ

وكل معرفة غلبت على غريها فهي أعرف . أنت، ألنك تغلب أنا على أنت وغريه
أنت وهي قمتما، : أنا وأنت قمتما، وتقول: أنا وأنت قمنا وال تقول: منها فتقول
والعلم دونَ . قاما، وقس على ذلك املغلب واملغلب عليه من املعارف: وال تقول

وال تقول قاما فغلب الضمري وتعريف العلمية أنت وزيد قمتما، : املضمر ألنك تقول
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فوق تعريف اإلشارة لوجوه منها أن تعريف العلمية ال يفارق االسم غائبا كان أو 
حاضرا، موجودا كان أو معدوما، وال كذلك اإلشارة، ومنها أن العلم قد يستقل 

اإلشارة واسم . زيد من أهل الكوفة: بنفسه يف الداللة على املسمى به يف قولك
هذا الرجل من أهل الكوفة، ومنها اسم اإلشارة يتبع العلم نعتا : مفتقر إىل الصفة حنو

واملوصوف أعرف من الصفة بال . مررت بزيد هذا، وال يتبعه العلم نعتا: يف مثل
زيد الغائب، وهذا الرجل : ومنها أنك تغلب العلم على اإلشارة يف قولك. خالف

وهذه احلجة . جيوز قمتما فانظر زيدا غائبا غُلب على هذا حاضرااحلاضر قاما، وال 
هذا : اليت قُلنا مضافة للزيادة يف البيان إذ ال تقوم بنفسها مفردة من حيث كنت تقول

وباإلمجاع أن املبهم أعرف من املُضاف، وكفى ذا االحتجاج . وغالم الرجل قاما
وعلته زعم بأن اإلشارة .  العلميةعلى من يعتقد أن تعريف اإلشارة فوق تعريف

وهذا مذهب أيب بكر بن . واألعالم تعرف من جهة واحدة. تعرف بالعني والقلب
إن اإلشارة : السراج، وأصحابه وليس بشيء للعلل اليت قدمنا مث تغلب عليه فتقول

فقد سقطت . وهو أعرف منها بإمجاعك. تتعرف من جهتني، واملضمر يتعرف من جهة
وإمنا هو . دت علته مع أن تعريف أمساء اإلشارة ليس من لفظها فقطحجته، وتر

مث بعد األعالم يف التعريف . مبجموع الصفة واملوصوف ألنهما كالشيء الواحد
املبهمات وال خالف أنها أعرف مما فيه األلف والالم وألنها توصف به وال يوصف ِبها، 

 من املوصوف وألن تعريف ما فيه األلف والالم وقد أعلمتك أن الصفة ال تكون أعرف
وقد اختلف يف . ويذهب أخرى. معرض للتنكري من حيث كان جمتلبا حبرف جييء مرة

إنه أعرف : الذي فيه األلف والالم واملُضاف إىل املضمر والعلم، واملبهم، فبني قائل يقول
ريه وحيتج بأن ما فيه من املُضاف ألن تعريفه خاص لـه وتعريف املضاف منتشر من غ

األلف والالم ال يكون نكرة حبال إذا كانا حرفني واملُضاف إىل املعرفة ربما ال يتعرف 
أو . شبهك أو غريك أو تربكولقيين رجل . رجل حسن الوجه: باإلضافة حنو قوهلم

 )بسيط: (لدنك وهذا رجـل ضارب زيد غدا، قال جرير
 )١(القى مباعدةً منكم وِحرمانا بكُم    يا ربَّ غاِبطنا لَو كَانَ يطْل

                                                           

 ١٠٣/، وقد نسب إليه يف اجلمل للزجاجي٥٩٥/ ديوانه حتقيق الصاوي:  انظرريرجلالبيت ) ١(
= 

ف املشكل يف النحوكش
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. فأدخل رب على غابط وهو مضاف إىل املضمر، ورب ال تدخل على معرفة
إنَّ املضاف إىل ما هو أعرف مما فيه : وقال آخرون. وهذا االعتالل قوي وإليه أميل

 إىل األلف والالم أعرف مما فيه األلف والالم ألن تعريف املُضاف إليه قد انتشر
وحجته أن الذي فيه األلف والالم يتبع املضاف . املضاف وكانا سواء يف التعريف

 واملُضاف ال يتبعه نعتا، وليس ذلك حبجة ألنك ،هذا غُالمك الظريف: نعتا يف قولك
إنّ املضاف إىل ما فيه األلف : وليس أحد يقول. لقيين غُالم املرأة الظريف: تقول

وكذلك علته يف انتشار التعريف غري علة صحيحة ولو صحت والالم أعرف منه بتةً، 
ومل يقل بذلك . لكان املُضاف إىل املضمر أعرف من العلم إذ قد انتشر إليه تعريفه

ا ألجل االشتقاق وإمكان تضمنه . أحدوإمنا يتبع الذي فيه األلف والالم املُضاف نعت
 . يتضمن ضمرياال غري وكذلك نعت املبهم ألنه ال ينعت إال جبنس وال

 .  فافهم هذه الفوائد فإا حسنة
: ومن أحكام هذا الباب أنَّ األلف والالم يدخالن االسم على مخسة أقسام

 . لتعريف العهد، وتعريف احلضور، وتعريف اخلرب، وللتفخيم، ومبعىن الذي واليت
 فهذا ]٩٧: ائدةامل[ جعلَ اُهللا الْكَعبةَ الْبيت الْحرام :فتعريف العهد مثل
جاءين هذا الرجل ودخلت : وتعريف احلضور مثل قولك. معهود خيتص بغري غائبة

هذا املسجد، وأكلت هذا الطعام فهذا وشبهه خيتص بعني حاضرة مل يكن املخاطب 
 . عهدها قبل اخلطاب

فُالن ماله ماله اإلبل، والبقر والغنم وعنده اخليل : وتعريف اجلنس كقولك
فلم ترد شخصا بعينه وإمنا . وقد كثر عنده الدينار والدرهم. احلمريوالبغال، و

 الرِّجالُ قَوَّامونَ علَى :قال اهللا سبحانه. هـقصدت اجلنس دون غريه فمعرفت
، فلم يرد رجاالً ]٢٢٨: البقرة[ وِللرِّجاِل علَيِهنَّ درجةٌ ،]٣٤: النساء[ النِّساِء

وصات، وإمنا عنى اجلنس والتفخيم ومثال احلسن واحلُسني خمصوصني وال نساًء خمص
وإنما جيء . والقاسم، والناصر، واحلارث، والضحاك، فلم يكن منكورا فيعرف ِبِهما

والضاربة . الضارب زيدا غدا: والذي مبعىن الذي واليت مثل. ِبِهما للوصف والتفخيم
                                                           

 .،٣/٢٢٧: واملقتضب للمربد
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ا معناها غدهما اسم وهذا الذي يضرب واليت تضرب. زيدعرفان االسم ألنليس ي ،
ناقص بل يكون معهما باقيا على تنكريه وذكرتهما لك ألن ال يشتكال بغريمها، فأما 

وقسم سادس ويتبعان االسم مثل ألواح وألبان، . األلف والالم مفسر نفس الكلمة
 . مإال وإىل، وإمنا ذكرنا ما خيتص باالس: أهلى، وألفى، واحلرف مثل: والفعل مثل

ومن أحكام هذا الباب أن النكرة قد تقرب من املعرفة بوصف أو عطف، أو 
مررت برجل قائم، وبرجل وابنه، وخبرب منك أبا فتجري عليها : توصل حبرف مثل

وجييء منها احلال وجاءت أشياء بلفظ النكرة وهي . بعض أحكام املعرفة فيبتدأ ا
 داية، فهذه معارف وتعريفها جيري وابن آوى، وابن. سام أبرص: معرفة حنو قوهلم

هو الذي تسميه العامة اللزق يسمى ساما ألن ريقه : مع تعريف اجلنس سام أبرص
وهو من شر -ألنه يربص : أبرص لغربته تشبيها بالربص، وقيل: سم، وقيل لـه

 ) رجز: ( األبارص، قال الشاعر: وجيمع-الدواب
 )١(بدا آكلُ األباِرصالكنت ع  واهللا لو كنت هلذا خالصا       

الغراب ألنه يقع على داية البعري : وابن داية. ضرب من احليات:  وابن آوى
وال . لك أقبل داية أو أقبل الغراب: الدبر وهي رأس الصلعة فسمي ا وسواء أقال

: كذلك ابن لبون، وابن مخاٍض، بل هما نكرة فإذا أرادوا تعريفهما للجنس قالوا
 ) بسيط: (وابن املخاض قال جريرابن اللبون 

 )٢(لَم يستطع صولة البزِل القَناِعيس وابن الَّلبون إذا مالزَّ يف قَرٍن      
شبهك ومثلك، وغريك، : وقد جاءت أشياء نكرات بلفظ املعرفة وهي

وتربك، ولدنك، وحسبك، وحنوك، وهدؤك، وكفؤك، وضربك، وشرعك، واسم 
هذَا  :ال واالستقبال إذا أضيف إىل املعرفة مثل قوله تعاىلالفاعل واملفعول مبعىن احل

 ألن كل اسم يتناوله اإلام وتقدر إضافته ]٢٤: األحقاف[ عاِرض ممِطرنا
فأما شبيهك ونظريك ومثيلك، وعديلك، . باالنفصال ال يتعرف لصحبته للمعارف

                                                           

، وشرح ٣٦، ٩/٢٣: شرح املفصل: انظر ،البيت لعلقمة بن عبدة املعروف بعلقمة الفحل) ١(
 . ١٧٧/ األبيات املشكلة اإلعراب

 .٦١/ ، ونسب إليه يف شرح شواهد املغين للسيوطي٣٥٠/  ديوانه:انظر) ٢(
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ى مثال موضوع للمبالغة فافهم ذلك وبابه فمعرفة ألنه مبعىن املُضي وألنه قد بِني عل
 . وقس عليه موفقًا إن شاء اهللا تعاىل

 َباُب الَمْفُعوُل الَمْحُمول َعَلى اّللفِظ
اعلم أنه مىت صح لَك يف هذا الباب يف كل واحد من االمسني أن يكون فاعالً 

ى  جيز احلملُ علمضرب زيد عمرا، وضرب زيدا عمرو، لَ: واآلخر مفعوالً مثل
ووجب التبني خشية اللبس مل يكن إال التحقيق ومىت مل يصح جواز الفعل . اللفظ

. لالمسني بل ألحدمها وأمن اللبس جاز القلب واحلملُ على اللفظ اتكاالً على املعىن
وكسيت الكعبة ثوبا، وكسي . ومن كالم العرب أدخل القرب زيد، وأدخل القرب زيدا

 ألن السامع ال يتوهم أن القرب ؛ا وأعطي درهم زيداثوب الكعبة وأعطي زيد درمهً
ومن ذلك أدخلت القلنسوة رأسي . يدخل زيدا وال أن الكعبة تكون كسوة للثوب

. وأدخلت رأسي القلنسوة وعرضت احلوض على الدابة وعرضت الدابة على احلوض
 ) بسيط: (قال الفرزدق

 رم ال ورد وال صدرأّما كليب ابن يربوع فليس لَها    ِعند املكا 
      ِمثْلُ القنافذ هداجون قد بلغت رجم ه١( جنرانَ أو بلغت سوءا( 

فلما كانت القافية مرفوعة وكان املعىن ال يلتبس قلب فجعل الفاعل مفعوالً 
واملفعول فاعالً ألن هجرا ال تبلغ السوءات وإمنا تنقل السوءات إىل هجر، ومثله 

 ) طويل: (قوله
 )٢(حصني عبيطات السدائف واخلَمر  اةَ أحلَّت البن أصرم طعنةٌ   غد

فجعل اخلمر يحلل الطعنة وهو يريد أنّ الطعنة هي اليت أحلت حبصني بن 
طعن هذا : أصرم اخلمر ألنه مسع بعض أصحاب أيب حنيفة يحل اخلمر للتداوي فقال

 ) بسيط: (وقال األعشى. استحل ا شرب اخلمر
 )٣(قَرع القواقيز أفواه األباريق فنى ِتالِدي وما جمعت ِمن نشٍب    أ

                                                           

 .١١٠ :ديوانه: البيتان األخطل، انظر) ١(
 .٢١٢/سب إليه يف اجلمل للزجاجي، ون٢١٧ :البيت للفرزدق ويف ديوانه) ٢(
البيت غري موجود يف ديوان األعشى، وقد نسب إىل األقيشر املغرية بن أسود بن عبد اهللا ) ٣(

= 
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يروى برفع األفواه ونصبها وهذا أقرب املعىن من قول الفرزدق ألنه ما قرع 
 ) رجز: (األفواه فقد قرعنه ومثله قول اآلخر

 )١(األفعوان والشجاع الشجعما قد سامل احليات منه القَدما    
 . ه احليات فقد ساملهاألنَّ ما ساملت

ومجيع ما ينصب على التمييز بعد الفعل مقلوب مشبه باملفعول وهو يف احلقيقة 
. وطاب باألمر نفسا. تصبب بدنُ زيٍد عرقًا، وتفقأ شحما: وذلك مثل قولك. فاعل

تصبب عرقه، وتفقأ شحمه، وطابت باألمر نفسه، وضاق : وضاق به ذرعا، تقديره
زيد حسن جدا، : تقديره. ما أحسن زيدا: ملتعجب منه مثلوكذلك ا. به ذرعه

وجعلْنا  ،]٤: مرمي[ رَّأْس شيباـواشتعلَ ال :وحسن زيد، ويف التنـزيل
 ]٤٥: اإلسراء[ ِحجابا مَّستورا ، و]٣٢: األنبياء[ وظًاـالسَّماَء سقْفًا مَّحفُ

ويف باب االسم . سقفًا حافظًا وِحجابا ساترااشتعل الشيب يف الرأس، و: والتقدير
مث تعود . الذي مل يسم فاعله أنه جيوز لك أن حتذف الفاعل وتقيم املفعول به مقامه

ضِرب : وذلك حنو قولك. وترفعه بتقدير فعل حمذوف. فتذكره حرصا على البيان
زيد يأخذ الفعل املقد: ديرتقوال. عمرو وضربه زيد ،ر من لفظ الفعل ضرب عمرو

يَّن ِلكَِثٍري مِّن الْمشِرِكني قَتلَ أَوالَِدِهم ز :الظاهر، أو من معناه ويف بعض القراءة
مهكَاؤرش ]سم فاعله وترفع الشركاء على ]١٣٧: األنعامترفع القتل اسم ما مل ي 

ِبالْغدوِّ واَآلصال يسبِّح لَه ِفيها  :قرأ بعضهم: هـومثل. تقدير زينه شركاؤهم
 فله يف موضع رفع أقيم مقام الفاعل مث ذكر الفاعل بعد ]٣٧، ٣٦: النور[  ِرجالٌِ

 ) طويل: (قال الشاعر. ذلك ورفعه بتقدير يسبح رجال
 )٢(ومختِبطٌ ِممَّا تِطيح الطوائح ليبك يزيد ضارع خلصوِمٍة   

اعل احملذوف أُعيد ورفع بفعل فيزيد اسم ما مل يسم فاعله، وضارع هو الف
وأما قوهلم يف االمسني بفعل كل واحد منهما باآلخر ما . يبكيه ضارع: آخر تقديره

                                                           

 .١٣٤-١٣٣: األسدي، وقد نسب إليه يف كتاب اجلمل للزجاجي
  .٢١٤: اجلمل للزجاجي: البيت ملساور بن هند الفقعسي، وقيل أليب حيان الفقعسي، انظر) ١(
 .١٨٣، ١/١٤٥:  البيت نسبه صاحب الكتاب للحارث بن يك)٢(
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أيستحيل : يفعل به اآلخر فيذكروما فاعلني، وال يذكرون املفعولني على حد قوهلم
ك فما أرى أن ذل. واستجهل عمرو زيدا. زيد عمرو، على تقدير أستجهل زيد عمرا

 ) كامل: (وإنما أجرى أكثرهم على ذلك البيتان ومها. جيوز إذ ال وجه له
 واستجهلت حلماؤها علماؤها  هيهات قد سفهت أميةُ رأيها   

     م بثناجـزهنيب رتشاج ربـا  حآباؤهـا أبناؤه ١(قد كَفَّرت( 
 أنهم يرفعونَ احلُلماَء وهلذين البيتني ِعند العلماء وجه يصح وختريج يصح ذلك

. ويرفعونَ اآلباء بتناجز ألن املصدر يرفع الفاعل. بدالً من أمية والعلماء باستجهلت
. واألبناء بكفرت والتقدير قد سفهت أمية حلماؤها وهو بدل البعض من الكل

حرب تشاجر بينهم بتناجز : مث قال. واستجهلت علماؤها أي صاروا جهلة بعد العلم
قد كفرت أبناؤها يعين بالسالح ولبس الدروع : أي بأن تناجز أبناؤها مث قالأباؤها 

وفصل بني تناجز وبني اآلباء وهو غري جائز ألن الشعر . فافهم ذلك، وقس عليه
 . موضع ضرورة

 َبـاُب تأآْيـِد الفعـِل
 ؟كم األفعال اليت تؤكد؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامها: وفيه ثالثة أسئلة

األمر، والنهي، واالستفهام، : ا كم األفعال املؤكدة؟ فأربعة، وهيأم: فصل
 ) خفيف: (اضربن زيدا، قال العطوي: مثال األمر. والقسم

إبليس هروضي هعحبٍب    مث د ِرضا ِللّذي حيب٢(ع( 
 فَاِعلٌ والَ تقْولَنَّ ِلشيٍء ِإنِّي :ال تقولن إال احلق، قال اهللا تعاىل: ومثال النهي

 ) طويل: (هل تقومن؟ قال مجيل: ، ومثال االستفهام]٢٣: الكهف[ ذَِلك غَدا
شعري هل أبينتَّ ليلة     ِبوادي القُرى إنِّي إذًا لسعيد ٣(أال ليت( 

                                                           

 .١/٣:  ديوانه:، انظرلفرزدقلالبيتان ) ١(
حممد بن عبد الرمحن بن أيب عطية، موىل بين ليث بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة،  هو )٢(

 .ويكىن بأيب عبد الرمحن، بصري املولد واملنشأ
 وهو أحد عشاق العرب املشهورين بذلك، ،يب عمروويكىن بأ. مجيل بن عبد اهللا بن معمر )٣(

-٨/٩٠: ، واألغاين١/٤٣٤: ترمجته يف الشعر والشعراء البن قتيبة: وصاحبته بثينة، انظر
 .٢/٣٥: ، واألغاين٦٥ :يف ديوانه، والبيت ١٥٦
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فَوربِّك لَنحشرنَّهم  :قال اهللا تعاىل. واهللا ألفعلن: ومثال القسم
اِطنيالشَّيو]ثلت . ثقيلة، وخفيفة. التأكيد بنونني و]٦٨: مرميفالثقيلة متحركة وقد م

. هل تضربا يا زيد؟ وهي تأكيد واحد: مثل. واخلفيفة ساكنة. وهي مبرتلة تأكيدين
لنسفَعا  :قال اهللا تعاىل. ليقم زيد نفسه: ليقومن يا زيد فكأنك قلت: فإذا قلت
 لَيقُولُنَّ اُهللا :، وقال اهللا تعاىل]١٦: العلق[ بٍة ناِصيٍة كَاِذ ،]١٥: العلق[ ِبالنَّاِصيِة
]ا- :وقال. ]٦٣ -٦١: العنكبوتفيها مجيع-: ا مِّن الصَّاِغِرينكُونلَينَّ ونجسلَي 
]تدخله اخلفيفة، إال يف فعل االثنني وفعل .  وكل موضع دخلته الشديدة]٣٢: يوسف

نطق يوما قبلها ساكن واللسان ال . لها ألا ساكنةفإنَّ اخلفيفة ال تدخ. مجاعة النساء
هل تضربان عمرا؟ وهل تضربان الرجل يا نساء؟ وال جيوز التخفيف : بساكنني تقول

 .  هاهنا
 .صحيح، ومعتل: فينقسم على ضربني: وأما على كم ينقسم الفعل املؤكد: فصل

 كان بواحد فإن. فيذهب بإعرابه، وتصله بإحدى النونني: أمَّا الصحيح 
وإن كان . هل تضربن يا زيد: مذكر فتحت ما قبل النون اللتقاء الساكنني فقلت

هل تضربن يا رجال، فإن : جلماعة مذكر ضممت دليالً على الواو احملذوفة فقلت
هل تضربن يا هند، وإن كان الثنني كان : كان ملؤنث كسرت علما للتأنيث فقلت

ها تقعا ألنا ما قبل النون ساكنبعد ألف التثنية اليت هي الفاعل، واأللف ساكنة أبد 
وإن . هل تضربان يا زيدان؟ ويا هندان وجئت بنون شديدة، للعلة اليت قدمنا: مثاله

 وجئت ؟ضربنان يا نساءتأ: كان جلماعة نساء كان أيضا ما قبل النون ساكنا فقلت
 . بألف فصل لتفرق بني النونات الثالث

: خيشى، ومعتل بالواو مثل:  مثل؛معتل باأللف: نه ثالثة أنواعفإ: وأمَّا املعتل
ومىت أكدت فعل الواحد املذكر أو االثنني، أو فعل . يرمي: يغزو، ومعتل بالياء مثل

ارمني يا : مجاعة املؤنث وكان اعتالله بالواو، أو الياء، رددت إليه حرف العلة فقلت
واغزونان، وارمينان يا نساء، وإن كان زيد، واغزونَّ وارميان يا زيدان واغزوان، 

:  يرد إليه شيئًا قلتم ولَ،هذا الفعل جلماعة مذكرين، أو لواحد مؤنث على لفظه
ومىت كان معتالً باأللف رددا يف كل . ارمن يا رجال، واغزن وارمن يا مرأة واغزن

. تدل عليهاموضع إال مع فعل مجاعة املذكر وقلبتها ياًء وتركت الفتحة اليت قبلها 
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 اخشني اهللا، ويا زيدان اخشيان اهللا، ويا هندان اخشيانه، ويا هند فقلت يا زيد
فإذا صرت إىل فعل مجاعة املذكر حذفت األلف . اخشني اهللا، ويا نساُء اخشيانه

ألف العلة، وواو الضمري، وأبقيت الفتحة على الشني تدل : وهما. اللتقاء الساكنني
يا رجال اخشون اهللا، وارضونَ بالقليل، وال جيوز أن : فقلت ،على األلف احملذوفة

اخشن اهللا، وحيذف الواو ألنك لو حذفتها ألبقيت الضمة على الشني تدل : تقول
 ألن األلف ال تحذف يف ؛عليها ومل يبق دليالً على حذف األلف وذلك غري جائز
لَِمن  : تعاىل قال اهللا؛كالم العرب إال وعليها دليل سواء حذفت لواو أو ياء

نطَفَيصالْم ]٤٧: ص[وقال ،: مهوشفَاخ وا لَكُمعمج ]وال ، ]١٧٣: آل عمران
ارمن يا رجال؛ ألن أصله ارميون فوقعت الياء بني واو، : كذلك الباقي يف قولك

وبقيت الكسرة تدل عليها مث مل يكن من واو . وكسرة فسقطت وذلك أصل مستمر
لتصح الواو مث التقى . و ال تكون مع الكسرة فنقلت الكسرة إىل الضمةالضمري، والوا
الواو والنون اخلفيفة، أو النون املدغمة يف النون الشديدة؛ ألن : ساكنان، ومها

فلما التقى . املضعف من حرفني وال يدغم إال ساكن وال يدغم إال يف متحرك
يا رجال ارمن : مة فقلتساكنان احنذفت الواو ألن على حذفها دليالً وهي الض

 أَِن امشوا واصِبروا :وحذف الياء وال يبقى عليها دليل جائز قال تعاىل. زيدا
]٦: ص[امشيوا، وقال: ، وأصله :هنوا عضرو مهناُهللا ع ِضير ]١١٩: املائدة[ 

. لنونومها الواو وا. اخشون اهللا، اللتقاء الساكنني: وحركت الواو يف قولك
ولو انفتحت . وخصت بالضمة ألا لو كسرت النقلبت ياء، وأشبه فعل املؤنث

اغزون وكانت الواو أحق باحلركة من النون : ألشبهت فعل الواحد املذكر يف قولك
وإن كان . وذلك أن أصل كل ساكنني التقيا من كلمتني حرك األول. على األصل

 . من كلمة واحدة حرك الثاين
ومن أحكامه أن . أحكام الفعل املؤكد فكثرية وقد مضى أكثرهاوأما : فصل

 وأن يكون ،يكون مستقبالً خالصا لالستقبال إذ ال مصاغ لتأكيد املاضي، واحلال
مبنيا التصال نون التأكيد به ألنها ترتل مرتلة اجلزء منه فيزيد يف عدد حروفه وتغري 

وهو البناء . عراب، وتعيده إىل أصلهحركاته وتبعده من مضارعته الذي ا استحق اإل
وذلك أنها تكون حاكمة على حرف اإلعراب فيكون مفتوحا مع املفرد املذكر 

كما .  واضربن- واضِرِبن-اضربن: ومكسورا مع املؤنث ومضموما مع اجلميع مثل
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ت هذا غُالمي، ورأي: يكون ما اتصلت به ياُء النفس مبنيا معها على الكسر مثل
فأما الوقف فإن . غُالمي، ومررت بغالمي ومجيع ما ذكرنا حديث على الوصل

يا زيد اضربن، ويا زيدونَ : الشديدة تثبت وقفًا حيث تثبت وصالً لتحركها تقول
نها تسقط يف الوقف كما يسقط التنوين يف األمساء للوقف. اضربا اخلفيفة فإنفأم .

:  تقول وإن مبنيا فمٍنب، قبل التأكيد إن معربا فمعربويعود الفعل إىل ما كان عليه
ا رجال اضربوا، ويا هند اضريب، ويا زيدون هل تضربون، ويا هند هل تضربني، ـي

أن تسقط اإلعراب يف الوصل وتثبت يف الوقف إال . وهذا خالف ألصول العربية
 قبلها تشبيها فعل الواحد املذكر فإنك تبدل يف الوقف من نونه ألفًا النفتاح ما

يا زيد اضربا، وأنت تريد اضربن، : بالوقف على املنصوب من األمساء املنونة تقول
ن النون اخلفيفة يف األفعال نظري التنوين يف أل وإمنا جاز ذلك ،رأيت زيدا: كما تقول

ومن . األمساء من حيث كانا مجيعا نونني ساكنني وكانا يتبعان الكلمة بعد كماهلا
: وخليا عنه، وعليه فسر بعضهم قول اهللا تعاىل. يا حرسي اضربا عنقه: ربكالم الع
نَّمها ِفي جأَلِْقي ]طويل: ( يعين القرين، وقال امرؤ القيس]٢٤: ق ( 

 )١(...................ِقفَا نبك من ذكْرى حبيٍب ومنـزِل    
اجب كما قال وربما اضطر الشاعر إىل تأكيد الفعل الو. خياطب صاحبته

 ) مديد: (بعضهم
 )٢(ترفَعن ثويب شماالت رّبما أوفيت ِفي علٍَم    

بعني ما أرينك، وبأٍمل ما : (فإن أدخل ما مل يكن ضرورة فمن كالم العرب
هختننطويل: ( ، قال الشاعر)٣()ت ( 

   هيعدركنَّك سا يم ِلكاِط  فَالَ ممدحنَّك بوقةٌ ما ي٤(الًوال س( 
فَِإمَّا ترِينَّ ِمن  :قال اهللا تعاىل. ومن ذلك فعل الشرط إذا كان بعد إما املكسورة

، وهذا أقرب إىل ]٥٨: األنفال[ وِإمَّا تخافَنَّ ِمن قَوٍم ِخيانةً ،]٢٦: مرمي[ الْبشِر أَحدا
                                                           

 .٨ : ديوانه:انظر) ١(
: ، والكتاب٣/١٥: ، واملقتضب٤/٥٦٧: ذمية األبرش، وقد نسب إليه يف اخلزانةجلالبيت ) ٢(

٢/١٥٣. 
 .١/١٠٠: جممع األمثال للميداين: انظر) ٣(
 . ٤٦١/ التنبيه على شرح مشكالت احلماسة: جر بن خالد ميدح النعمان بن املنذر، انظرحلالبيت ) ٤(
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ألن . لقسم، واالستفهاماألمر، والنهي، وا:  أعين األربعة اليت هي-األفعال اليت تؤكد 
 . فعل الشرط خالص لالستقبال وإنما يكون التأكيد قليالً يف اخلرب فافهم ذلك

 
 َباُب اْسِتْعَمال الفعِل الُمْعَتلِّ َمَع الضَِّميِر

اعلم أن الفعل املعتل قد خيتلف استعماله إذا اتصل به الضمري يف اخلرب واألمر 
يدعو ويرمي، واستعملته لواحد مذكر : الياء مثلفمتى كان الفعل معتالً بالواو و

 حرف العلة على حاله يف االستقبال الستتار الضمري يبقزيد يدعو ويرمي فت: قُلت
وتقول يف . دعا ورمى، فتقلب الواو والياء ألفًا النفتاح ما قبلهما: وتقول يف املاضي

ل ثالثة أحكام يف ثالثة فقد صار للفعل املعت. ادع، وارِم، فتحذف حرف العلة: األمر
إبقاء على األصل، وقلب وحذف، وال حيدث فيه اتصال الضمري املستتر شيئًا : أحوال

قال . دعوا ورميا: ويف املاضي. يدعوان ويرميان: فإن استعملته مع ضمري مثىن قُلت
: األعراف[ بَّهمادَّعوا اَهللا ر :، وقال]٧٤: الكهف[ لَِقيا غُالَما فَقَتلَه :اهللا تعاىل

ادعيا، وال قد دعيا فيكون ِمن حلن : ومل تقل. ادعوا، وارميا:  فإن أمرت قُلت]١٨٩
وهو إبقاء الواو والياء على . وهذا الفعل له حكم واحد يف ثالثة حاالت. العامة
ا يف املضي واالستقبال واألمر وسواء كان ملذكرين أو ملؤنثني، وإن كان الفعل مأصله
ة مذكر حذفت حرف العلة على كل حال يف املضي واالستقبال واألمر اللتقاء جلماع

الساكنني ومها حرف العلة وواو الضمري وأحلقت الفعل ضمري الفاعل واوا مفتوحا ما 
قبلها يف املاضي دليالً على ألف دعا ورمى، ومضموما ما قبلها يف املستقبل مع اخلرب 

 دعوا اَهللا مخِلِصني لَه الدِّين :قال تعاىل. ورموادعوا، : واألمر فقلت يف املاضي
يدعونَ :  وقلت يف املستقبل]٤١: احلج[ ونهوا عِن الْمنكَِر :، وقال]٢٢: يونس[

ال ـ، وق]٥٢: األنعام[ يدعونَ ربَّهم ِبالْغداِة والْعِشيِّ  :قال تعاىل. ويرمون
يدعونَ، ويرميون، وتقول يف :  واألصل]٢٣، ٤: النور[ حصناِتيرمونَ الْم :تعاىل
ادعوا، وارموا، تضم أبدا ما قبل واو الضمري يف األمر كما ضممته يف اخلرب : األمر

ادعوهم وارموهم تفتح ما قبل واو الضمري : فيجيُء على صورة ادخلوا والعامة تقول
 . احلذف يف ثالث حاالتوهذا من اللحن الفحيش فصار حكم هذا الفعل 

فإن كان الفعل معتالً باأللف حنو يرضى وخيشى فإن استعماله مع املفرد : فصل



 ٢٤٥

شرب يشرب، ومع املثىن : خشي يخشى مثل: املذكر على حد فعل يفعل فتقول
ملذكر كان أو ملؤنث فإن أمرت به واحدا . شِربا يشربان: خشيا خيشيان، مثل
اخشيا فإذا : ، وإن أمرت اثنني مل حتذف شيئًا وقُلتاخش: حذفت األلف فقلت

ِصرت إىل فعل مجاعة املذكر حذفت حرف العلة على كل حال وأحلقته واو الضمري 
رضوا وخشوا، : فاملاضي مثل. مضموما ما قبلها مع املاضي ومفتوحا مع املستقبل

: ، ويف املستقبل]٩٣ –٨٧: ةالتوب[ رضوا ِبأَن يكُونوا مع الْخواِلِف :قال اهللا
، ]٣٩: األحزاب[ والَ يخشونَ أَحدا ِإالَّ اَهللا :قال اهللا تعاىل. يرضون، وخيشون

دل عليها ـة تـوكذلك تفعل يف األمر حتذف األلف اللتقاء الساكنني وتترك الفتح
  يرضوهوِل  ]١٧٣: آل عمران[ فَاخشوهم :ال تعاىلـارضوا واخشوا، ق: فتقول

 فصار حكم هذا الفعل خمتلفًا فيكون حرف العلة منه ياًء يف املاضي مع ]١١٣: األنعام[
ويكون ألفًا مع املستقبل للواحد يف اخلرب . خشي وخشيا: فعل الواحد واملُثىن مثل

وتقلب مع مستقبل فعل املثىن ياء يف . اخش اهللا: مثل خيشى وحيذف يف األمر مثل
خيشيان، واخشيا اهللا، وتحذف مع مجاعة املذكر وال يبقى عليه :  مثلاخلرب واألمر

 وحتذف يف املستقبل أيضا وتبقي الفتحة تدل على ،خشوا: دليل يف املاضي مثل
 . وا اهللاشخاخيشونَ و: األلف فيقال
فإن كان الفعل املتصل بالضمري ملؤنث فلم خيل أن يكون معتالً بالواو، : فصل

باأللف، وإن كان معتالً بالواو والياء واتصل بضمري مؤنث مفرد بقي أو بالياء، أو 
غزوت ورميت يا امرأة وتسقط يف االستقبال من اخلرب : على حاله يف املاضي مثل

وليس هذه الياء يف تغزين . تغزين وترمني يا امرأة، واغزي، وارمي: واألمر مجيعا وقيل
وقعت بعد الم الكلمة ألنه بوزن فعلني، وياء وترمني، واغزي وارمي بياء علة ألنها 

العلة هي نفس الالم وإنما هي ضمري الفاعل، أو ياء علم التأنيث على حسب اخلالف 
فإن كان املعتل بالواو والياء جلماعة مؤنث ثبتت الواو والياء فيه ماضيا ومستقبالً خربا 

 :  ر يف املعتل بالياءرمني وعزون بوزن فعلن، قال الشاع: وأمرا فاملاضي مثل
 )١(وامحي علَى أكباِدِهنَّ املَكاِويا وراهّن ربِّي مثل ما قد ورينين     

                                                           

االتباع أليب الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي : البيت لسحيم عبد بين احلسحاس، انظر) ١(
= 

ف املشكل يف النحوكش



 ٢٤٦ كشف املشكل يف النحو

 ) كامل: (وقال آخر يف املعتل بالواو
 )١(نسب يزيدك عندهنَّ خباالَ  وإذا دعونك عمهنَّ فإنَّه   

 قال اهللا ؛يدعني، فذلك لَحن: يرمني، ويدعون، وال تقل: وتقول يف املستقبل
ِمن النِّساِء الالَِّتي الَ يرجونَ  :، وقال]٢٣٧: البقرة[ ِإالَّ أَن يعفُونَ :تعاىل
 ) رجز: (وقال الشاعر. ]٦٠: النور[ ِنكَاحا

 يطفون يف اآلل إذا اآلل طَفَا
 )بسيط: (وقال آخر يصف القوايف. يعين اإلبل

 )٢( يؤنسن يف اآلفاق مغتربايزلن  يغدون مغتربات يف البالد فَالَ     
وإنما أوسعت لك التمثيل يف هذا الفصل ألنه موضع افت فيه العامة فإن 

النساء : يا نساُء اغزونَ زيدا، وارمينه، والفرق بني قولك: أمرت ذا الفعل قُلت
 : يدعون رن، والرجالُ يدعونَ رم من أربعة أوجه

و علة من نفس الفعل، وهي يف املذكر واو ضمري أحدها أن الواو يف املؤنث وا
 . الفاعل، وحرف العلة ساقط

 وفعل مجاعة ،أن فعل املؤنث مبين التصال نون مجاعة املؤنث به: والثاين
 . املذكر معرب
والنون . النون يف فعل املؤنث اسم مضمر مرفوع املوضع حلق الفاعل: والثالث

  .يف فعل مجاعة املذكر حرف عالمة الرفع
ووزن . يدخلن وخيرجن: أن وزن يدعونَ يف املؤنث يفعلن مثل: والرابع

 . يدخلون، وخيرجون: يدعون يف املذكر يفعلون مثل
ا ـخشيت ختشني ي: فإن كان فعل املؤنث معتالً باأللف قُلت يف املفرد: فصل

ء يف مرأة بكسر ما قبل الياء يف املاضي وفتحها يف املستقبل، وكذلك تفتح ما قبل اليا
خشني : وكذلك مجاعة املؤنث حنو أن تقول. اخشي ربك وارضي بقضائه: األمر فتقول

                                                           

 .٢٤ :ه، والبيت يف ديوان١٠٦
 . ٤/١٢١: ألخطل، نسبه إليه صاحب عيون األخبار ابن قتيبةلالبيت ) ١(
 .١/٢٣٨: البيت يف شرح ديوان أيب متام) ٢(



ف املشكل يف النحوكش٢٤٧ 

: ، وتقول]٥١: األحزاب[ ويرضين ِبما آتيتهنَّ كُلُّهنَّ :قال اهللا تعاىل. وختشني
وآخر أحكام املُثىن املؤنث على أحكام املذكر سواء فهذه . اخشني اهللا وارضني بالقضاء

 .  أوضحناها لك على حسب ما سألت فافهم ذلك وباهللا التوفيقفروق قد
 َباُب اْسِتْعماِل الفعِل الُمَضاَعِف

مر، وجر، وخطّ، وشد، ومد، وسر، : اعلم أن األفعال املضاعفة وهي مثل
ضرب منها جيب فيه إظهار : وغم وكر، وفر، وخص، وعم، تنقسم ثالثة أقسام

:  والضرب الثالث.جيب فيه إدغام أحدمها يف اآلخر:  الثاينوالضرب. احلرفني مجيعا
 . جيوز فيه اإلدغام واإلظهار

أما الضرب األول الذي جيب فيه إظهار احلرفني، وال جيوز اإلدغام فهو : فصلٌ
 ، ألنه ال يدغم بساكن؛ فيجب إظهارمها،كل موضع سكن فيه اآلخر من احلرفني

واملُخاطب مفردا ومثىن وجمموعا حاضرا وضمري وذلك إذا اتصل به ضمري املتكلم 
 واملثىن من املذكر ،مجاعة املؤنث حاضرا وغائبا، وضمري املؤنث املفرد حاضرا

كررت أنا، وفررت يا رجل، وفررنا وفررمت، ومررتن : واملؤنث حاضرا وذلك مثل
واعتربه مع .  ذلكيا نساء، والنساء مررنَ، ومررِت يا امرأة، ومررنا ال جيوز فيه غري

ميددن وامددن يف فعل :  مثل؛كل ضمري يسكن له آخر الفعل يف املاضي واالستقبال
: مجاعة املؤنث خاصة والعامة تفسده بأن تبدل أحد احلرفني ياء، أو ألفًا فتقول

 وإبدال الياء أقرب على ضعفه . وكل ذلك فاسد،مريت ومرات وعميت وخصات
 ) وافر: ( أحد احلرفني املثلني ياًء قال الشاعرألن من العرب من يقلب

 )١(حسني ِبِه فهنَّ إليه شوس  ولكنَّ الِعتاق ِمن املطايا     
 ) وافر: ( وقال آخر

 )٢(فَبعلك خامس وأبوك سادي  إذا ما عدَّ أربعةٌ ِفسالٌ     
 ) رجز: (ومثله

 والشيخ بعد اخلَمِس ساِديهنَّة
 ) رجز: (دس، قال العجاج وسا، وأحسن:أراد

 )١(قواطنا مكة ِمن ورِق احلَمي
                                                           

 .٣٨٨اجلمل للزجاجي : البيت نسب إىل أيب زبيد الطائي، انظر) ١(
 .٤٥٩ :ديوانه: انظرالبيت المرئ القيس، ) ٢(



 ٢٤٨ كشف املشكل يف النحو

 . أراد احلمام وذكر ذلك سيبويه وغريه
فهو كل : وأما الضرب الثاين الذي جيب فيه اإلدغام وال جيوز اإلظهار: فصل

موضع حترك فيه احلرفان مجيعا يف إعراب أو بناء، فإنه جيب تسكني األول، وإدغامه 
ا ال يدغم حىت يسكن كما ال يدغم يف حرف حىت حترك وذلك يف الثاين ألن حرفً

خط، ودق، ومر، ألن املاضي مبين على الفتح ما مل يتصل : الفعل املاضي مثل: مثل
 ولن يدق، ولن خيطّ ألن املستقبل ،خيط، ويدق، ومير: ومن املستقبل مثل. به ضمري

ما ضمري الفاعل الغائب يعرب بالرفع والنصب فيتحرك آخره وكذلك لو اتصل ِبِه
زيد مر ومر : وضمري املفعول احلاضر، أو الغائب لوجب اإلدغام للعلة املقدمة فتقول

مررنَ بسكون ما قبل :  فتقول؛أو مروا، ومرت، ومرتا، حىت تأيت إىل مجاعة املؤنث
 : ولو أدغمت الجتمع ساكنان واللسان ال ينطق بذلك تقول يف ضمري املفعول،النون

وعمكم، وخصهما، وخصهن، ال جيوز إظهار . وخصك، وعمك. خصني وعمنا
وكذلك حكم األمساء مثل خاص، وعام، ومار، وشواب، . شيء من ذلك وشبهه

: ودواب، وعوام، وهوام، حىت تدخل الزيادة فرقًا بني املثلني فيربز وذلك مثل
 . خمطوط، وخمصوص، ومعموم وشبهه

الذي جيوز فيه اإلدغام واإلظهار فذلك يف وأما الضرب الثالث : فصل
مر، وامرر، ومل مير : األفعال ازومة، وأفعال األمر إال حيث يتحركان مجيعا فتقول

مل : وإن شئت أدغمت األول يف الثاين وحركت اللتقاء الساكنني فقلت. ومل ميرر
ئت أظهرت اإلدغام  وإن ش]٤: احلشر[ ومن يشاقِّ اَهللا :قال اهللا تعاىل. مير زيد

ومن يشاِقِق اَهللا  :قال اهللا تعاىل يف موضع آخر. مل ميرر: ألجل اجلزم فقُلت
ولَهسرو ]وكان احلرف الثاين من املدغم واملدغم فيه أحق بالتحريك ]١٣: األنفال 

وذلك أن الساكنني إذا كانا من كلمة حرك اآلخر منهما وإن . على األصل املقدم
 :كلمتني حرك األول منهما وأما حيثُ يتحركان فال جيوز ذلك يف مثلكانا من 

 . مرا ومل ميرا، ومروا، ومري يا امرأة
 َباُب اْشِتَغال الفْعِل َعْن المفعول بضميره

                                                           

 . ١/٨: الكتاب: ، انظرالبيت نسب إىل العجاج) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢٤٩ 

اعلم أن هذا الباب جيوز فيه الرفع والنصب غالبا؛ ألنه مرة يحمل على 
: ى الفعل والفاعل فينصب وذلك حنو قولكاالبتداء، واخلرب فريفع ومرة يحمل عل

فزيد مبتدأ وضربته فعل وفاعل، ومفعول، واجلملة يف موضع رفع خرب . زيد ضربته
فضربته فعل وفاعل وقد اشتغل بضمري زيد عنه وزيد . زيدا ضربته: املبتدأ، وتقول

على و. ضربت زيدا ضربته: والتقدير. منصوب بفعل مقدر يدل عليه الفعل الظاهر
إما تأكيدا بإعادة اللفظ وإما بدالً، وهذا الفعل : هذا يكون ضربته بأحد معنيني

ضرب جيب معه الرفع : املشغول بضمري املفعول ينقسم يف أحكامه على أربعة أضرب
وضرب حيسن فيه . وضرب جيب معه النصب وال جيوز الرفع غالبا. وال جيوز النصب

 .  وجيوز النصب،سن فيه الرفع وجيوز الرفع، وضرب حي،النصب
أما الضرب األول الذي جيب فيه الرفع وال جيوز النصب فهو كل : فصل

موضع أخربت فيه عن املبتدأ مبفرد ووقع الفعل، وما اتصل به صفة للخرب أو للمبتدأ 
زيد : فهذا وشبهه من حنو قولك. رجل مضروب: زيد رجلٌ ضربته أي: مثل قولك

وزيد رجلٌ هل ضربته ال جيوز فيه إال الرفع . ربه، وما ضربتهرجلٌ أضربه وال تض
زيد :  يف مثل؛وكذلك لو اشتغل بضمري مرفوع. لعدم العامل وعدم الدليل عليه

رجلٌ ضرب ألن ضرب فعل ما مل يسم فاعله وفيه ضمري مفعول مرفوع أقيم مقام 
 :  ل الشاعرزيد رجل ضربت، قا: وكذلك لو مل يظهر الضمري حنو. الفاعل

 )١(وما شيٌء حميت ٍبمستباِح  أحبت ِحمى ِتهامةَ بعد نجِد    
 .  ومبستباح خربه، ومحيت نعت له،ألنَّ شيئًا مبتدأ

وأما الضرب الثاين الذي جيب فيه النصب وميتنع الرفع فهو كل ما جاء : فصل
 ضمري املفعول فيه غري من هذا النوع أخريا ويف صدر الكالم حرف نسق، أو كان

 :  قال اهللا تعاىل. فنصب عمرو واجب. زيدا ضربته وعمرا أكرمته: بارز مثل قولك
ااهناُء بأَِم السَّم مث قال ،: ااهحد ذَِلك دعب ضاَألرو ]فنصب ]٢٧: النازعات 

 التقدير ويكون. األرض لداللة حرف النسق على الفعل ألنه يدل عليه داللة قوية
. ودحاها ولو رفع األرض عطفًا على السماء الختل املعىن ألن األرض ال تسمى بناًء

                                                           

 . ٧٧٦ :ديوانه: رير انظرجلالبيت ) ١(



 ٢٥٠ كشف املشكل يف النحو

واألرض بناها ألن البناء عند . فال جيوز والسماء بناها. والواو تشرك يف اللفظ واملعىن
 لَهم يدِخلُ من يشاُء ِفي رحمِتِه والظَّاِلِمني أَعدَّ :العرب السقف، ومثله قوله تعاىل

ويعذب الظاملني أعد هلم، وال جيوز عطف :  تقديره]٣١: اإلنسان[ عذَابا أَِليما
وملا تعذر اشتقاق يعذب . الظاملني على من يشاء ألن الظاملني ال يدخلونَ يف الرمحة
: تقديره. زيدا ضربت أباه: من لفظ أعد اشتقت من معناه، وذلك جائز لقوهلم

 ) منسرح: (بت أباه وهذا شيٌء عرض ونعود إىل الفصل، قال الشاعرأهنت زيدا، ضر
 )١(وحِدي وأخشى الّرياح واملَطَرا  والذئب أخشاه إن مررت ِبِه    

. وكذلك لو كان الضمري غري بارز لنصبت، وإن مل يكن هناك حرف نسق
 جدا لقوة وجيوز الرفع يف هذا وحده وهو ضعيف. زيدا أضرب وعمرا أكرم: تقول

 . الفعل ولذلك قُلنا غالبا احترازا من هذا بعينه
 فهو كل ؛ وجيوز الرفع،وأما الضرب الثالث الذي يحسن فيه النصب: فصل

أعين وقوعه صفة وأن ال يكون بعد حرف . ما جاء من هذا النوع مجردا ِمما شرطنا
وكان . ل عن هذه الشرائطنسق، أو يكون ضمري املفعول غري بارز فإذا تعرى الفع

أمرا أو يا، أو استفهاما، أو شرطًا، أو نفيا، حسن النصب يف هذه املعاين اخلمسة 
زيدا أضربه وعمرا ال نه، وعبد اهللا هل رأيته، : ألنها تدلُ عليه داللة قوية فتقول

اضرب . ضربهزيدا أ: وأخاك ما ضربته، وحممدا إن تكرمه أكرمه ألن املعىن يف قولك
وبدالً منه وإن ذكرته كان . زيدا أضربه، فإن حذفت األول كان الثاين مفسرا له

توكيدا له وجيوز الرفع يف مجيع ذلك على أن يكون االسم مبتدأ واجلملة بعده خربا 
له ورمبا دلّ الفعل الظاهر على الفعل احملذوف من معناه دونَ لفظه كما أعلمتك 

جاوزت زيدا : ت به وعمرا أخذت ماله، وبكرا لست مثله، والتقديرزيدا مرر: حنو
 . مررت به، وظلمت عمرا أخذت ماله، ونافيت بكرا لست مثله

وأما الضرب الرابع الذي يحسن فيه الرفع وجيوز النصب فهو كل : فصلٌ
 حرف عطف ومل يكن معه. كالم وقع خربا غري صفة وال متضمن ضمريا مرفوعا

: وال كان شرطًا وال نفيا وألما من باب اخلرب وظهر فيه ضمري املفعول مثل قولك
                                                           

 .٥٢اجلمل للزجاجي : البيت للربيع بن ضبع الفزاري جاهلي معمر انظر) ١(
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    وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَاِئره ِفي  :قال اهللا تعاىل. زيد ضربته وأخوك أكرمته
عل  يقرأ بالرفع والنصب والرفع أكثر والنصب جائز بداللة الف]١٣: اإلسراء[ عنِقِه

وإنما كان الرفع هاهنا أجود . ]١٠٦: اإلسراء[ وقُرآنا فَرقْناه :قال اهللا تعاىل
الستقالل الكالم بنفسه مع املبتدأ فال يلزمك التقدير فيكون أخص وأوجز وقد جاء 
املعىن وافيا فافهم هذه األقسام األربعة إن شاء اهللا تعاىل وهذا حديث على الفعل 

 . الن وسنذكر معموالً معه ِفعالن إن شاء اهللا تعاىلنذكر معه معمو
 َباُب أحكاِم الفعليِن اللذيِن ُيذآُر 

 مَعُهما َمْعُمول واحٌد فيبتدرانِه 
اعلم أن العرب قد تعطف الفعل على الفعل، ويعمل أحدمها يف املعمول 

ى املعمول الظاهر ويقدر لآلخر معموالً آخر، فأهلُ البصرة يطلقونَ الفعل الثاين عل
ويقدرونَ لألول معموالً إن احتيج إىل ذلك وحجتهم أنه أقرب الفعلني إىل االسم 

وأهل الكوفة يعملون األول وحجتهم أنه أسبق . فال يلغى ملا قبله الستيثاره بالرتبة
وقول البصريني أوسع يف كالم . الفعلني والثاين طارئ عليه فهو أحق بالعمل منه

 . وأكثر ما يستعمل يف الشعر.  إال أنه دونهالعرب والثاين موجود
نفعين وشكرت : فإذا جئت بفعلني متعديني على القول البصري قُلت: فصل

آتوِني  : قال اهللا تعاىل؛ وقدرت لنفعين فاعالً مستترا،زيدا فتنصب زيدا بشكرت
به بآتوين لقال آتوين  بأفرغ ولو نص؛ فنصب ِقطرا]٩٦: الكهف[ أُفِْرغْ علَيِه ِقطْرا
تعالَوا يستغِفر  :وقال تعاىل. ألنَّ التقدير آتوين ِقطرا أفرغه عليه. أفرغه عليه ِقطرا
تعالوا يستغفره :  فأعمل الثاين ولو أعمل األول لقال]٥: املنافقون[ لَكُم رسولُ اِهللا
 ) طويل: (وقال الفرزدق. لكم رسول اهللا

 )١(بنو عبِد شمِس ِمن مناٍف وهاشِم و سببت وسبَِّني     ولكنَّ ِنصفًا لَ  
فقال سبِني بنو عبد مشس، ولو أعمل األول لقال وسبوين بين عبد مشس وقال 

 :  كثري
   ى كلُّ ِذي ديٍن فوىفَّ غِرميه١(وعزة ممطولٌ معىن غرميها قَض( 

                                                           

 .١/٨٤٤: البيت يف ديوانه) ١(
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فإن جئت . ه فوفاه قضى غرمي: أي؛ فوفاه غرميه:ولو أعمل األول لقال
فرغ : بالزمني قُلتوصليا، وصام الزيدان، وصلوا وصام الزيدون ت ،ام زيدلَى وصص

الفعل ألنك تعمله يف الظاهر وتقدر للفعل األول فاعالً فإن كان الالزم يتعدى حبرف 
جر أوجبت بفعلني، أو أفعال بعضها يتعدى وبعضها ال يتعدى إال بواسطة لقلت يف 

ولو أعملت .  كما صليت وباركت ورمحت وترمحت على إبراهيم:رهاإعمال آخ
 ولو أعملت .صليت وباركت ورمحت وترمحت عليه إبراهيم: الذي قبله لقلت
كما صليت وباركت فيه ورمحته وترمحت عليه على إبراهيم ويكون : باركت لقلت

 . التقدير كما صليت على إبراهيم وباركت فيه ورمحته وترمحت عليه
نفعين وشكرته : وإن جئت بفعلني متعديني على القول الكويف قُلت: فصلٌ

قام : وتقول يف الالزمني. ونفعين وشكرم الزيدون. زيد، ونفعين وشكرتهما الزيدان
فإن كان متعديا إىل اثنني قُلت . وقعد زيد، وقام وقعدا الزيدان، وقام وقعدوا الزيدون

 وظننتم عاملني نينوظ. هما عاملني الزيدان عاملًاوظنين وظننت. ظنين وظننته عاملًا
 :   قال امرؤ القيس يف إعمال األول؛الزيدون عاملًا

 )٢(كفاين ومل أطلب قَليلٌ من املاِل ولو أن ما أسعى ألدىن معشٍة     
وقال عمر بن أيب . ولو أعمل أطلب لقال قليالً.  فأعمل كفاين ورفع قليالً به

 ) وافر: (ربيعة
 )٣(ِبها يقتدننا اخلُرد اخلداالَ  نغىن ا ونرى عصورا    وقد 

فأعمل نرى ونصب ِبِه اِخلرد اِخلدالَ، ولو أعمل يقتدننا لرفع اخلرد فاعالً فقال 
 : يقتدننا اخلرد اخلدال، وقال عدي بن زيد الِعبادي

 )٤(وكَان يقولُ لو نفع اليِقينا فطاوع أمرهم وعصى قَصريا    
ولو أعمل نفع لرفع اليقني وقس على ما . أي يقول اليقني:  فأعمل يقول

                                                           

 .١٤٣ : ديوانه:انظرالبيت لكثري عزة، ) ١(
 .٣٩ :البيت يف ديوانه) ٢(
، نسبه ٨٦/ اإلنصاف: ، وانظرالبيت لعمر بن أيب ربيعة، وهو غري موجود يف ديوان عمر)  ٣(

 . إىل املرار نقالً عن سيبويه
 .١٨٢ :البيت يف ديوانه) ٤(
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مثلت، ما ورد عليك من هذا الباب وينبغي لك أن تروض نفسك يف تقدمي ما 
ضربين وضربت زيدا، أو زيد ضربت : فتقول يف مثل. أخرت وتأخري ما قدمت

ا. وضربين زيديت بالفعلني الزمني وتأ. مث تثين وجتمع وتذكر وتؤنث. أو زيد
ومتعديني إىل . ومتعديني إىل واحد وإىل اثنني جتوز االقتصار على أحدمها أو ال جيوز

 وحبرف جر ال جيوز حذفه مث تستعمله ماضيا وحاالً ،ثالثة وحبرف جر جيوز حذفه
. صليت، وباركت، ورمحت: واستقباالً، وأمرا ويا، وجتمع بني ثالثة أفعال مثل

قام، وضربته، وظننته عاملًا وأعطيته درمهًا، وأعلمته : فعال ومخسة وأكثر مثلوأربعة أ
فإذا أعملت الثاين أضمرت فاعل األول ضرورة وإن كان ال . حممدا خري الناس زيد

وإن أعملت . ضرباين وضربت الزيدين: يعود على مذكور ألن الفاعل البد منه مثل
 ، ألنه يف حكم املقدم؛وإن تأخر. د إىل الظاهراألول أضمرت يف الثاين مفعوالً يعو

فإذا استعملت فكرك . ضربين وضربته زيد وجيوز حذفه ألن املفعول غري الزم: مثل
يف الوجوه اليت ذكرا لك انفتح عليك باب القياس فخرج لك من الباب فوق ألفي 

 . مسألة كل واحدة غري األخرى فافهم ذلك موفقًا إن شاء اهللا تعاىل
 

 ــاُب اْلَمَعــاِنيَب
 ؟ما املعاين؟ وعلى كم تنقسم؟ وما أحكامها: ولك فيه ثالثة أسئلة

 ألن األلفاظ ؛ فهي األغراض اليت تعرب عنها باأللفاظ؟أما ما املعاين: فصل
 : للمعاين مبرتلة القوالب، ولذلك قال بعضهم

 فَترى املَباِني ِفيها قوالب لِلمعاِني
 وجب أن يكون اللفظ غري زائد على املعىن وال فاصل عنه وإذا كان هذا هكذا

وقد سِئلَ بعضهم ما البالغة؟ . ورمبا دلت البلغاء على املعىن الكثري باللفظ القليل
أقلين هي أال ختطئ وال : أن تصيب فال تخطئ وتسرع فال تبطئ، مث قال: فقال
 لَمأل ]١٧٩: البقرة[ صاِص حياةٌولَكُم ِفي الِْق :لو فُسر قول اهللا تعاىل. تبطئ

 .  األوراق وأجف األقالم
واملعاين خترج قسمتها إىل ما ال يحصى عددا وال يدرك مددا وقد : فصل

جعلها بعضهم ألوفًا، وجعلها بعضهم مئني، وجعلها آخرون عشرات، وجعلها 
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: بانهي ضر: وقال آخرون. بعضهم آحادا تسعة وسبعة، وستة، ومخسة، وثالثة
اخلرب، واالستخبار، : خرب وغري خرب ويكفيك منها قسمة صاحب التسعة وهي
 . واألمر، والنهي، والنداء، والتمين والدعاء، والقسم، والوعيد

واألمر، . أقام زيد أم عمرو: واالستخبار قولك. قام زيد: فاخلرب قولك
ل واحد منها بابا إن شاء اهللا وال تقم يا عمرو، وحنن نفرد لك. قُم يا زيد: والنهي
، وقد ذكر مستوىف يف باب  يا أَيها الَِّذين آمنوا ،يا زيد: والنداء مثل. تعاىل

] ٧٣: النساء[ يا لَيتِني كُنت معهم فَأَفُوز . ليت زيدا عندنا: النداء والتمين مثل
 

َأَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُون لَو  وال يكون إال فنصب فأكون ،داللة على أن الكالم متن
أال ماًء باردا فاشربه، وال يكون ما بعد إال مبنيا على الفتح غري :  مثل؛بليت ولو وإال

فإذا دعوت . غفر اهللا لزيٍد وال فُض فاه إذا دعوت له: والدعاء مثل قولك. منون
اه الدعاء خلروجه من حقيقة ومعن. فلفظه لفظ اخلرب. ال غَفَر اهللا لـه: عليه قُلت

، ]٩٢: يوسف[ الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغِفر اُهللا لَكُم :اخلرب قال اهللا تعاىل
 ألفعلن كـذا،: ، والقسم مثل]٨: حممد[ والَِّذين كَفَروا فَتعسا لَّهم :وقال

كُمامننَّ أَصاِهللا ألِكيدتو ]ا]٥٧: األنبياءوباهللا ما قام زيد، وقد قدمنا له باب ، .
عز -فكنايته مثل قول اهللا . هو التهديد وهو على ضربني كناية وصريح: والوعيد
وليك الشر :  أي]٣٥ -٣٤: القيامة[ أَولَى لَك فَأَولَى ثُمَّ أَولَى لَك فَأَولَى :-وجل

 ِشئْتم ِإنَّه ِبما تعملُونَ اعملُوا ما :-عز وجل-والصريح مثل قوله . ودنا منك
ِصريب ]وقوله]٤٠: فصلت ،:  اندتِإنَّا أَع كْفُراَء فَلْين شمِمن وؤاَء فَلْين شفَم

ِللظَّاِلِمني نارا أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإن يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهِل يشِوي 
ِبئْس وهالْوجابالشَّر  ]٢٩: الكهف[ . 
 وهي جتري يف أثناء األبواب حيث يذكر ؛وأحكام هذا الباب كثرية: فصل

 . وهذا أوان إنشاء أبواا. اخلرب واالستخبار واألمر والنهي
 َبـاُب اْلـَخـبِر

 ؟ما حقيقة اخلرب؟ وعلَى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ولك فيه ثالثة أسئلة
 فهو كل كالم دخله الصدق أو الكذب، أو جوز ؟ربأما ما حقيقة اخل: فصل

وإن . فإن كان قد قام فَهو صادق. قَام زيد: عليه واحد منهما وذلك مثل قول القائل
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فقد صدق . إن كان مل يقم. مل يقم زيد: وكذلك إن قال. كان مل يقُم فهو كاذب
 . وإن كان قام فَقَد كذب

جياب ونفي وتعجب، وشرطٌ، إ: وهو ينقسم على مخسة أقسام: فصل
فالذي بغري . وضرب منه بغري حرف. ضرب منه حبرف. ضربان: واستثناء، فاإلجياب
إن زيدا : والذي يكون حبرف مثل قولك. قام، زيد، وزيد قائم: احلرف مثل قولك

قائم .وليقومن زيد .زيد ان يف وقد والنون. إنَّ وأنَّ يف األمساء: وحروفه ستةٌ. وقد قَام
األفعال والم االبتداء مع االسم والفعل واحلرف والنفي ال يكون إال حبرف أو ما 

ال : ومجلة حروف النفي مخسة ال، وما، ومل، وملا، ولَن، مثاهلا على الترتيب. أشبهه
ولن يقوم وتلحق ِبها إن املكسورة . وملا يقم زيد. ومل يقم زيد. قام وال يقوم وما قام

 . ]٢٠: امللك[ ِإِن الْكَاِفرونَ ِإالَّ ِفي غُروٍر :ا مثلخمففة مبعىن م
 . ضربان ما أحسنه، وأحسن به، وقد تقدم له باب: والتعجب
وإن تفعل . إن تقم أقم: وهو تعليق فعل علَى فعل مثل. ضرب واحد: والشرطُ

 . ومن يقم أقم معه. أفعل
جاء : فيها معىن إال مثلهو إخراج بعٍض من كل بإالَّ أو بكلمة : واالستثناء

ا أحدا، وما جاء إال زيدالقوم إال زيد . ،ا، وما جاء إال زيدإال محار وما يف الدار أحد
إال زيد وما جاء أحد . 

 .وأحكام اخلرب كثرية: فصل
قام زيد : ألنك تقول.  أما اإلجياب فمىت كان حبرف كان آكد منه بغري حرف

فيحتاج إىل أن جتيء بآكد من ذلك . مل يقم: القائل: لكفيقول . فيوجب لـه القيام
. ملّا يقم، زدت اإلجياب تأكيدا: قد قام فإن أكد النفي فقال: فتقول. اإلجياب األول

ما هو بقائم أتيت ِبما هو آكد من : فقال. فإن مجع بني حرفني. لقد قام: فقلت
وأما . وأن آكد من الالم. قدوالالم يف  اإلجياب آكد من . إنه لقائم: األول، فقلت

النفي فال يكون إال حبرف أو ما يشبهه كما قدمنا إال أن أحكام حروفه ختتلف فلم 
وملا آكد يف النفي من مل وهما . مل يقم أمس، وملا يقم أمس: وملا ينفيان املاضي مثل

يكُونا مِّن لَيسجننَّ ولَ :يف النفي نضريا للنونني الشديدة واخلفيفة يف اإلجياب مثل
الصَّاِغِرين ]ا: ولن ينفي املستقبل مثل. ]٣٢: يوسفأبد قال اهللا . لن يقوم زيد
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فَِإن لَّم تفْعلُوا ولَن  :الـوق. ]٢٠: الكهف[ ولَن تفِْلحوا ِإذًا أَبدا :تعاىل
 . ]٤٢: البقرة[  تفْعلُوا

قائم، وال لنفي املاضي، واحلال، وما هو ب. ما زيد قائما: وما لنفي احلال مثل
والذي أشبه . ال قام أمس، وال هو قائم يف احلال، وال يقوم غدا: واالستقبال، مثل

. ليس زيد قائما: احلروف يف النفي وليس حبرف فعل واحد وهو ليس مثل قولك
 . ليس زيد بقائٍم أبدا: فإن أدخلت الباء نفى املستقبل حنو. وهو ينفي احلال

ى "ما أفعله"كم التعجب أنه مىت كان على صيغة وحنصب املتعجب منه وتعد 
إليه بنفسه وكان مشغوالً بضمري فاعل يعود على ما ال يظهر أبدا ال عائد على مفرد، 
ومىت كان على صيغة أفعل بِه كان املتعجب منه جمرورا وتعدى إليه الفعل بواسطة 

ه بالرفع أيضا ألنه فاعل يف املعىن وحكم علي. من حروف جر فكان يف موضع نصب
إذ ال يرجع على مذكور وحق فعل التعجب أن يلزم حدا . وكان فارغًا ال ضمري فيه

وجيري جمرى املثل، وحكم الشرط أن يكون ِفعاله مترابطني إجيابا بإجياب . واحدا
إن لَم : في مثلأو إجيابا بن. إن لَم تقم مل أقم: أو نفيا بنفي مثل. إن تقم أقم: مثل

قُمت قما بإجياب مثل. تإن تقم مل أقم: أو نفي . 
قام القوم إال زيدا فقيام : أن يكون منفيا من موجب مثل: وحكم االستثناء

القوم موجب، وقيام زيد منفي عنه أو يكون موجبا من منفي حنو ما قام القوم إال 
 . افهم ذلك إن شاء اهللا تعاىلزيد فقيام القوم منفي، وقيام زيٍد موجب ف

 بـَاُب األمـر
 ؟ما األمر؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة

قولك ملن تخاطبه افعل إذا كان حاضرا وليفعل :  فهو؟أما ما األمر: فصل
 . فالن إذا كان غائبا، وحقيقته أن توجب االئتمار

لب، وندب، وإباحة، ودد، إلزام، وط: ولفظه خيرج على عشرة أقسام: فصل
ويكون مبعىن اإلخزاء، والطرد، . وتعجيز، واستهزاء، وتوقيف، وخلق، وحتد

 . واإلبعاد، واإلهانة
هو األمر احلقيقي الذي يوجب الثواب للمؤمتر، والِعقاب للتارك، : فاإللزام
 . ]٤٣: البقرة[ وأَِقيموا الصَّالَةَ وآتوا الزَّكَاةَ :حنو قوله تعاىل
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ربَّنا  و ]٦: الفاحتة[ اهِدنا الصِّراطَ الْمستِقيم :حنو قول اهللا تعاىل: والطلب
والطلب . ]٢٠١: البقرة[ آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اَآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب النَّاِر

 . يكون ممن فوقك
وِإذَا  :تركه الذم حنو قوله تعاىلما تعلق بفعله املدح، ومل يتعلق ب: والندب

ُهمِّن مقُوهزفَار اِكنيسالْمى وامتالْيى وبةَ أُولُو الْقُرمالِْقس رضح ]فهذا ]٨: النساء 
 . ندب وليس بواجب

    :وذلك حنو قوله تعاىل. ما مل يوجب فعله مدحا، وال تركه ذماه: واإلباحة
َِّت الصِل اِهللافَِإذَا قُِضيفَض وا ِمنغتابِض ووا ِفي اَألرِشرتالَةُ فَان ]١٠: اجلمعة[ .

 . فهذه إباحة وليس بندب
 اعملُوا ما ِشئْتم :ما جاء بلفظ التخويف حنو قوله تعاىل: والتهدد

]م إليه وال أباحه هلم ولكن .  بذلك-عز وجل- فلم يأمرهم ]٤٠: فصلتوال ند
  . ددهم عليه

 . ]٢٣: البقرة[ فَأْتوا ِبسورٍة مِّن مِّثِْلِه :حنو قوله: والتعجيز
وارِجعوا  ،]١٦٨: آل عمران[ فَادرؤوا عن أَنفُِسكُم الْموت :قوله: واالستهزاء
 . ]١٣: األنبياء[ ِإلَى ما أُتِرفْتم ِفيِه
 . ]٣١: البقرة[ ماِء هؤالَِءأَنِبئُوِني ِبأَس :حنو قوله تعاىل: والتوقيف
 . ]١١: فصلت[ ائِْتيا طَوعا أَو كَرها :قوله تعاىل: واخللق
           :كقوله: يكون مبعىن اإلخزاء، والطرد، واإلبعاد، واإلهانة: والعاشر

وِنكَلِّمالَ تا وؤوا ِفيهساخ ]١٠٨: املؤمنون[ . 
أنه مىت كان ِلحاضر كان : سامه، ومعانيهوحكم األمر على اختالف أق: فصل

قُم يا زيد، واقعد يا عمرو، وبِني ألنه مل يضارع : مبنيا على الوقف، ال معربا مثل
أعين الياء والتاء، والنون واأللف . األمساء بشيء من حيث تعرى عن الزوائد األربع

ضارعى مين على الوقف على اليت من أجلها أعرب الفعل املستقبل وِبها تسما وب
: ومىت كان األمر لغائب كان معربا باجلزم غري مبين وكان معه الالم مثل. أصل البناء
وخص باجلزم . وأعرب ألنه مل خيلُ من حروف املُضارعة. وليقعد عمرو. ليقم زيد

. فإن سقطت رِفع الفعل على اخلرب. وال جيوز سقوطها منه غالبا. لدخول الالم عليه
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 ) وافر: (وإن كان معناه األمر كما قال عدي بن زيٍد
 )١(فتقصرين املنيَّةُ أو تطولُ  وما قصرت يف طلب املعايل      
هلْ أَدلُّكم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم  :-عز وجل-وقال .  فلتقُصر ولتطُل:واملعىن

ؤمنون باهللا أمر لفظه لفظ اخلرب بدليل أنه  فت]١٠: الصف[ مِّن عذَاٍب أَِليم تؤِمنونَ ِباهللاٍِ
 وقد أجاز بعضهم اجلزم بغري الم وهو ]٣١: األحقاف[ يغِفر لَكُم :أجاء ِبِه لقوله

 ]٦٤: التوبة[ يحذَر الْمناِفقُونَ أَن تنزَّلَ علَيِهم سورةٌ :ضعيف واحتج بقراءة بعضهم
يقم زيد ألجل :  وضعف اجلزم مع حذف الالم مثلوباب القراءة السماع. جبزم حيذر

فإن كان . إذ احلرف ال يعملُ حمذوفًا. تقدير الالم، وإعماهلا حمذوفة وهو غري جائز
فاإلعراب فيه غري أصل، وإنما يرفع . عامل فعل كان أضعف ألن أصل الفعل البناء

.  الالم على احلاضروجيوز دخول. الفعل كما قدمنا وأكثر القراءة يحذر، برفع حيذر
: د قُرئـ وق))لتأخذوا مصافكم((: وما روي يف احلديث. لتقم يا زيد: وهو قليل مثل
َونعمجمِّمَّا ي ريخ ووا هحفْرفَلْي فَِبذَِلك ]سم ]٥٨: يونسي ا لَمفإن كان الفعل ِلم 

ذا الباب مثل لتعن فاعله مل يكن إال بالالم حاضرا أو غائبا، وقد ذكرناه قبل ه
والم األمر تكون يف االبتداء مكسورة . ولتعجب يا زيد ذا األمر. حباجيت يا فُالن

ولْيوفُوا نذُورهم  :لـة مثـ ويف الوصل ساكن]٢٩: احلج[ لْيقْضوا تفَثَهم:مثل
 .  كلِّ حال ومنهم من يكسرها علَى]٢٩: احلج[ ولْيطَّوَّفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق

 َبـاُب النَّْهـي
 ؟ما النهي؟ وعلَى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ولك فيه ثالثة أسئلة

أما ما النهي فَهو قولُك ِلمن ختاطبه ال تفعل إذا كان حاضرا وال يفعل : فصل
 .  فالن إذا كان غائبا وحقيقته ما أوجب االنتهاء

 . تعفاء، وحتذيرمنع، واس: ولفظه خيرج على ثالثة أقسام: فصل
وتعلق بتركه الثواب، . هو النهي احلقيقي، وهو ما أوجب االنتهاء: فاملنع

الَ  :وكان من قادر على اجلزاء وذلك من حنو قول اهللا سبحانه. وبفعله العقاب
مرح متأَنو دلُوا الصَّيقْتت ]و]٩٥: املائدة ، َّرالَِّتي ح لُوا النَّفْسقْتالَ تاُهللاو م 

                                                           

 .٣٤ :البيت يف ديوانه) ١(
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]١٥١: األنعام[، ِتيِمالَ الْيوا مبقْرالَ تو ]١٥٢: األنعام[،  وا النَّاسسخبالَ تو
ماَءهيأَش ]٨٥: هود[، فِْسِدينِض ما ِفي اَألرثَوعالَ تو ]١٨٣: الشعراء[،  َالو

 . ]١٧١ :النساء[ تقُولُوا علَى اِهللا ِإالَّ الْحقَّ
     :يكون من املقدور عليه إىل القادر، وهو مثل قول اهللا سبحانه: ستعفاءواال
انِزغْ قُلُوبا الَ تبَّنر ]٨: آل عمران[، ا ِبِها الَ طَاقَةَ لَنا ممِّلْنحالَ تو ]البقرة :

ال يفضض اهللا فَاك، : وقد جتيء من هذا النوع شيء مبعىن الدعاء للغري حنو. ]٢٨٦
 . يِه وال يغفر اهللا لزيدوعلَ

والَ تلْقُوا  : قال اهللا تعاىل؛ال تدن ِمن األسد فيأكلك: حنو قوهلم: والتحذير
كل السمك فيقتلك، وال تأكل أال ت: ، وتقول]١٩٥: البقرة[ ِبأَيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة
وربما . أعلمواهللا . فلم ينهه عن محرم ولكن حذره عن ضار. السمك وتشرب اللنب

األسد : جاَء التحذير يف باب اإلغراء كناية غري صريح فتقدر باألمر والنهي مثل قوهلم
احذر األسد، وال تقرب األسد، وكذلك : األسد، والليل الليل، وإياك إياك، واملعىن

 . الباقي
ويكون . وحكم النهي أنه ال يكون إال ومعه ال ظاهرة وال مقدرة: فصل
وهو . ال تقم يا زيد، وال تقم يا عمرو:  الظاهر حلاضر كان أو غائب مثلجمزوما مع

فإن قدرت ال والفعل يف باب اإلغراء جئت . معرب ألن حرف املُضارعة ال يفارقه
فقلت يف االمسني األسد األسد . أو حرفني أو حرفًا وامسا. بامسني مكررين ظاهرين

 . اب الفعل احملذوف وهو منصوب بِهفاألول ناب من. وتنصبهما مجيعا
 مفعول منصوب باالسم األول ألنه قد ترتل مرتلة الفعل فعمل عمله :والثاين

ال يفتك أو الزم، أو رد : والتقدير. أو منك منك. إليك إليك: وتقول يف احلرفني
 ) وافر: (، قال القطامياكذ

 ق ِبها ِذراعا إليك إليك ضا إذا التَّيار ذُو العضالِت قالوا    
علَيكُم أَنفُسكُم الَ  :قال تعاىل. عليك نفسك: وتقول يف احلرف واالسم
متيدتلَّ ِإذَا اهكُم مَّن ضرضي ]فنفسك منصوب بعليك وإن كان . ]١٠٥: املائدة

حرف جر ألنه قد تنـزل منـزلة الفعل وناب عنه فعمل عمله، وكذلك الظروف 
وربما جاءوا باالمسني مضمرا وظاهرا . دونك الطائر، وخلفك األسد: تقول فيها
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الزم الطريق وال تقرب األسد، فاألسد : إياك الطريق وإياك األسد، والتقدير: فقالوا
 . صب إن شاء اهللا تعاىلت وِقس على ذلك .منصوب بإياك وإياك بالفعل املقدر

 َبـاُب االستخبــاِر
 ؟ كم أدواته؟ وعلَى كَم ينقسم؟ وما أحكامها: ةوفيه ثالثة أسئل

اهلمزة، وأم، وهل، ومن، : أما كم أدوات االستخبار فهي اثنتا عشرة: فصل
أعندك زيد أم : وما، وكيف، وكم، وأي، وأين، وأىن، وأيان، ومتى، مثال اجلميع

 عمرو؟، وهل لك مال؟، ومن أبوك؟، وما امسك؟، وكيف حالك؟، وكم أخوتك؟،
قال . وأي القوم أنت؟، وأين بيتك؟، وأىن لك هذا؟، وأيان مرساها؟، ومىت تقوم؟

هلْ ِعندكُم مِّن  :وقال تعاىل ]٣٧: الدخان[ أَهم خير أَم قَوم تبٍَّع :اهللا تعاىل
خلَق ولَِئن سأَلْتهم مَّن  :، وقال تعاىل]١٤٨: األنعام[ ِعلٍْم فَتخِرجوه لَنا

ما سلَكَكُم ِفي  :ال تعاىلـوق ،]٢٥: لقمان[ السَّماواِت واَألرض لَيقُولُنَّ اُهللا
قَرس  ]٤٢: املدثر[وقال تعاىل ،: اِهللا دِعن دهع ِرِكنيشكُونُ ِللْمي فكَي ]التوبة :
، ]١١٢: املؤمنون[ نيكَم لَِبثْتم ِفي اَألرِض عدد ِسِن :، وقال عز من قائل]٧

أَين شركَاِئي  :، وقال تعاىل]١٣: الرمحن[ فَِبأَيِّ آالِء ربِّكُما تكَذِّباِن :وقال
: آل عمران[ يا مريم أَنَّى لَِك هذَا :، وقال]٦٢: القصص[ الَِّذين كُنتم تزعمونَ

 :، وقال]١٨٧: األعراف[ يَّانَ مرساهايسأَلُونك عِن السَّاعِة أَ: ، وقال]٣٧
فمىت . ]٢١٤: البقرة[ وزلِْزلُوا حتَّى يقُولَ الرَّسولُ والَِّذين آمنوا معه متى نصر اِهللا
ومىت كان ِمن اهللا . جاء االستخبار من خملوق كان سؤاالً عن شيء جمهول غالبا

عز -وبيخا وتقريعا؛ ألنه ال جيهلُ شيئًا وال يغيب عنه تعاىل كان تقريرا، وتوقيفًا أو ت
 .  وتقدس وتعاىل يعلم خائنة األعِني وما تخفي الصدور، ويعلم السِّر وأخفى،-وجل

حروف، :  فَعلى ثالثة أضرب؟وأما على كم تنقسم أدوات االستفهام: فصل
 . وظروف، وأمساء غري ظروف

 . ، وأم، وهلْاهلمزة:  هي،فاحلروف ثالثة
 . أين، وأنى، وأيان، ومتى:  وهي،والظروف أربعة
أما . ومجيعها مبىن سوى أي. من، وما، وكيف، وكم، وأي: واألمساء مخسة

احلروف فَعلى األصل، وأما الظروف واألمساء فلعلة وهي تضمنها ألف االستفهام 
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. أبوك فُالن أم غريه:  بيتك؟ فاملعىنمن أبوك؟ أين: ومشاتها إياها ألنك إذا قُلت
أبيتك مبكان كذا أم سواه فَما بين على الوقف من احلروف فال سؤال فيه ِلم بين؟ ومل 
خص بالوقف، ألن أصل احلروف البناء، وأصل البناء الوصف، وذلك أم وهل، وما 

 دون حركة؟ مل بِني على حركة؟ وِلم خص حبركة: بِني علَى حركة ففيه سؤاالن
وذلك مهزة االستفهام فبنيت على حركة ألنه يبتدأ ِبها، وال يبتدأ بساكن وألا 

 . وخصت ألنه أخف احلركات. حرف بسيط، وليس بعلة جامعة
ِلم بِني؟ : وما بِني من األمساء والظروف علَى الوقف ففيه سؤال واحد وهو

وما بين على حركة ففيه ثالثة . ما تقدم وذلك من وما وكم، ومىت، وأىن: واجلواب
ِلم بين وأصل األمساء اإلعراب وِلم بِني على حركة وأصل البناء الوقف؟ ومل : أسئلة

وذلك كيف، وأين، وأيان، بنيت . خص حبركة دون حركة واحلركات ثالث
 . لتضمنها احلرف أو ملشاتها إياه اللتقاء الساكنني وفُتحت طلبا للخفة

 وحكمها ، حكمها يف أنفسها:نقسم ثالثة أقسامت ةحكامها فكثريوأما أ: فصل
 . يف مواضعها، وحكمها يف مواقعها

أما حكمها يف أنفسها فإا تقع كلها سؤاالً عن شيء جمهول إذا كانت 
وممن قرر فعالً فعله أو فعل به . وتقع تقريعا وتوقيفًا وتقريرا من اهللا تعاىل. استفهاما

أَلَم أَقُلْ ِإنَّك لَن تستِطيع مِعي  :-عليه السالم- تعاىل عن اخلضر كما حكى اهللا
من أبوك؟ وال جيوز : ، ولذلك قُلنا غالبا، هلا صدر الكالم تقول]٧٢: الكهف[ صبرا

وقد ظن بعض من ال يعرف . بيتك أين: أين بيتك؟ وال جيوز: ومثله. أبوك من
 ) وافر: (ي ذلك يف قولهالعربية أن مجيل بن معمر غش

 )١(ِبالَ جرٍم أتيت ِبِه سالَما     بثينة شأنها سلبت فؤاِدي       
سال بثينة ما شأا سلبت فؤادي بال جرم أتيت به : وزعم أن تقدير البيت

وسلبت خرب يف موضع . وإمنا بثينة مبتدأ وشأا بدل منه بدل اشتمال. وليس ذلك
متاركة، : وسالما منصوب على املصدر معناه. ا سلب فؤاديشأ: رفع كأنه قال

وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا  :-عز وجل-تتركين وأتركها، ومنه قول اهللا 

                                                           

 . البيت غري موجود يف ديوان مجيل) ١(



 ٢٦٢ كشف املشكل يف النحو

 فلم يرد تسليما عليها وال أمر صاحبيه بسؤاهلا عن شأا ولكنه ]٦٣: الفرقان[ سالَما
 . اه ألجل السؤالطلب منها املتاركة وهذا شيء عرض خلصن

أنه ما كان منها حرفًا دلَّ على معىن يف غريه : ومن أحكام أدوات االستفهام
وما كان منها امسا دلّ على معىن يف نفسه وقد عدها بعض . كسائر احلروف

النحويني حروفًا كلها وليس منها حروف إال الثالثة اليت قد ذكرا لك، وباقيها 
أن هلا حمالً من اإلعراب حيكم : أحدها: من أربعة أوجهأمساء والدليل على امسيتها 

أن حروف اجلر تدخل على أكثرها حنو : والثاين. عليها بالرفع والنصب، واجلر
ِبمن مررت؟ ومب جئت؟ ومن أي القوم أنت؟ وِبكَم شريت ثوبك؟ وعلى : قولك

ك إذا كيف أخذت هذا الطعام؟ ومن أين لك هذا؟ ومن مىت يدخل الشتاء؟ إال أن
 االستفهامية حذفت ألفها فرقًا بني اخلرب واالستفهام "ما"أدخلت حرف اجلر على 

 . فيم، وِبم، وعالَم، وإالم: فقلت
أنك تبدل منها األمساء حنو ما امسك؟ أعلي أم عبد اهللا؟ فعلي : والوجه الثالث

 . أين بيتك؟ يف الكوفة أم يف البصرة: وعبد اهللا بدلٌ من ما، ومثله
واألمساء ال تكون بدالً من احلروف وتنقص عن الظاهر أا ال تنعت وال تؤكد 

 . لشبهها باحلروف
 . أنها تدلُ على معاٍن يف أنفسها كسائر األمساء: والوجه الرابع

 . وأما حكمها يف مواضعها من اإلعراب فإن العامل فيها خيتلف: فصل
وأما األمساء اليت . الظرفأما الظروف فإا ال تكون يف موضع نصب على 

من يف الدار؟ فمن يف موضع رفع : فإذا قلت. ليست بظروف فترفع وتنصب وجتر
وإذا قلت من لقيت؟ فلقيت فعل وفاعل ومن مفعول يف . ويف الدار خربه. باالبتداء

مبن مررت؟ فمن يف موضع جر بالياء، وكذلك : وإذا قلت. موضع نصب بلقيت
ل االستفهام إذا كان لفظيا ومل يكن حرف جر كان متأخرا الباقي إال أن العامل عام

. قد علمت من زيد لكانت من يف موضع رفع: بعده ومل جيز أن يتقدم عليه فلو قلت
 ومل يعمل فيه ،ما خربا وزيد املبتدأ على حسب اِخلالفإما مبتدأ وزيد خربه، وإ

ضاف إىل الشيء مستلب قد علمت أبو من أنت ألن امل: علمت شيئًا وعليه قوهلم
فأي . ]١٢: الكهف[ ِلنعلَم أَي اِحلزبيِن أَحصى ِلما لَِبثُوا :إلعرابه، قال تعاىل



ف املشكل يف النحوكش٢٦٣ 

 ) كامل: (احلزبني مبتدأ، وأحصى خربه، ومثله قول عويف القوايف
 )١(بالرِّفِد ِحني تقَاصر األرفاِد وذكرت أي فَتى يسد مكانه      

تعمل فيه ذكرت ألنه ال يعمل يف االستفهام ما قبله كما قدمنا إال فرفع أيا ومل 
أن يكون العامل معنويا كاالبتداء جاز تقدميه، ومن النحويني من يعتقد أن أيا يف مثل 

وهي مبنية على الضم عنده وبشرط أا . هذا املوضع مبعىن الذي وموضعها النصب
: ، ومثل قوله تعاىل أَي اِحلزبيِن أَحصى : ال تبىن إال أن تكون مفسرة مبفرد مثل

 دأَش مهٍة أَينَّ ِمن كُلِّ ِشيعِرتعلَن ]ففسرها بأشد وهو مفرد فبناها]٦٩: مرمي ، .
ذكرت أي فىت : فإذا صار إىل مثل البيت نصب أيا فقال: والتقدير الذي هو أشد

وفاعل وكونه استفهاما ال يعمل وهو جملة من فعل . يسد مكانه ألنه فسره بيسد
 . أحب إيلّ سواء دىن إىل معرفيت واهللا أعلم بالصواب. فيه ما قبله

إن من مبتدأ : منهم من يقول: من قام؟ كان للنحويني فيه قوالن: وإذا قلت
من : ومنهم من يقول. وقام فعل وفاعله مستتر فيه ومها يف موضع رفع على اخلرب ملن

. ظ متأخر يف النية وقام فعله الذي رفعه وجيعله فارغًا من الضمريفاعل متقدم يف اللف
وأشبه باألصل وال شيء يلجئ إىل احلُكم عليه بأنه فاعل . واألول أيضا أحب إيلَّ

 . ويف املبتدأ عنه مندوحة وسعة فجعله فاعالً حتكم وال وجه له
 عمن يعقل خاصة  تقع سؤاالً:فمن.  فمختلف كاختالفها؛أما حكُمها يف مواقعها

قُلْ من رَّب  :ورمبا وقعت على الفاعل القادر ألا تقع على اهللا سبحانه قال
 فإن اجتمع العاقل وغريه غُلِّب العاقل عليه وسئل عن ]٨٦: املؤمنون[ السَّماواِت السَّبِع

هم مَّن يمِشي علَى بطِْنِه واُهللا خلَق كُلَّ دابٍَّة مِّن مَّاٍء فَِمن :قال تعاىل) مبن(اجلميع 
 واملغلبات ]٤٥: النور[ وِمنهم مَّن يمِشي علَى ِرجلَيِن وِمنهم مَّن يمِشي علَى أَربٍع

العاقل على غري العاقل، واملذكر على املؤنث، واملعرفة على النكرة، واألصل على : مخسة
 ال يعقل فإن سئل ا عن عاقل أو قادر الفرع، واحلاضر الغائب وما يقع سؤاالً عن ما

ال : فإن قال. زيد: من أبوك؟ قلت: فلو قال. فإمنا هي سؤال عن صفته. على الفعل
                                                           

شرح : انظر. هو عوف بن معاوية بن عتبة بن حذيفة بن بدر مسي عويف القوايف لبيت قاله )١(
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 ٢٦٤ كشف املشكل يف النحو

كرمي أو خبيلٌ، أو غري ذلك من الصفات، وكذلك لو سأل : أبوك؟ وما زيد؟ قُلت
لحد؟: فقال. معل: وما اهللا؟ قلت: فلو قال. اهللا: لقلت. من خلق ى الفعل العامل القادر

وما صفة هذا اخلالق الذي فعل هذا الفعل وأجبته : به، املتقدم عليه احلي وله كأنه قال
بشروط الفاعل وصفاته وانظر إىل فرعون لعنه اهللا كيف سأل عن اهللا ِبما فأجابه موسى 

رب الْمشِرِق  :وما رب العاملني؟ قال موسى:  بالصفة حني قال-عليه السالم-
ِرِبوغالْم ]فلم يسأل إال عن قدرته وسعة .  مالكها والقادر عليهما: أي]٩: املزمل

 . من ربكُما يا موسى: ملكه ألنه كان قد قدم السؤال عن الذات بقوله
. وكيف سؤالٌ عن احلال، وكم سؤال عن عدد جمهول، وأين سؤال عن مكان

 قال اهللا ؛الشروط واالستفهامومىت عن زمان وأىن عن جهة ألا ختتص باجلهات يف 
. من أي جهة:  أي]٣٧: آل عمران[ يا مريم أَنَّى لَِك هذَا :تعاىل حيكي عن زكريا

 ) طويل: (قال الشاعر
 )١(ِكالَ مركبيها حتت رجلك شاجر  فأصبحت أّنى تأِتها تستِجر ِبها          

ان سؤال عن وقت وال وأي. معناه فأصبحت من أي جهة أتيتها استجرت ِبها
             :ويف نفس السائل قال اهللا تعاىل. يسأل ِبها إال عند تعظيم الشيء وكربه

ااهسرِة أَيَّانَ مِن السَّاعع كأَلُونسي ]ان :  يعين]١٨٧: األعرافالقيامة، وقالوا أي
 وأي تقع سؤاالً يف وأغنت عنها،. لعظمها يف نفوسهم، ولوال ذلك لنابت منابتها مىت

كل شيء، وهي طوافة على معاين أدوات االستفهام وواقعة مواقعها ونائبة مناب 
ألنها إلخراج بعض من كل فتقول مكان من أبوك؟ أيهم أبوك؟ ومكان ما . مجيعها

كيف حالك؟، : امسك، وما أكلت؟ أي األمساء امسك؟ وأي الطعام أكلت؟ ومكان
ومكان أين بيتك؟ . امهك؟ أي األعداد درامهك؟حال حالك؟ ومكان كم در: أي

أي موضع بيتك؟ ومكان مىت تقوم؟ أي زمان تقوم فيه؟ أو أي وقت ومكان أىن لك 
الزمان ترسي فيه؟ : جهة أصبت منها هذا؟ ومكان أيان مرساها، أي: هذا، أي

ولعموم أي أعربت ومل تكن كغريها وليس لشيء من أدوات الشرط واالستفهام ما 
 . وكذلك هي يف اخلرب طوافة على مجيع املوصوالتهلا 
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ف املشكل يف النحوكش٢٦٥ 

 َبـاُب أْسَمـاء األفعـال
ومه، ومِه، . صه، وصِه: ما هي؟ فهي أمساء كلها مثل: ولك فيه مخسة أسئلة

،وإيه، وإيٍه، وأيها، وأفٍِّ، وأف،مال،  وأفخمففة، وأيف م وأف ،وأفًا، وأف 
وأيهان ترتل . أيهات، تقلب اهلاء مهزةوهيهات وهيهاِت، وهيهات، وهيهاتا، و

وهلُم، وحي على الصالة، وما . التنوين مرتلة التاء وهيهاه يف الوقف يف بعض اللغات
 . ومنها نزال، ودراك، وحذار، وما أشبه ذلك. أشبه ذلك
اكفف، ومعىن إيه : اسكت، ومعىن مه: ومعانيها مختلفة فمعىن صه: فصل
: أمسك أو اكفف، ومعىن أف على مجيع لُغاا: ملفتوحةزد، ومعىن إيه ا: املكسورة

ومعىن . أقبل: ومعىن هلُم. ما أبعد: ومعىن هيهات على اختالفها. التضجر، والتكره
 . انزل: ومعىن نزال وشبهه. أحضر واحضروا: حي

ضرب منها معدول : وأما على كم تنقسم؟ فهي تنقسم على ضربني: فصل
افعل جاز أن : فكل فعل جاز أن تقول فيه.  باب واسع مقيسمن أفعل إىل فَعال وهو

: قال الشاعر. تعدلـه إىل فعال حنو ضراب وخراج، وأكال وشراب، وما أشبهه
 ) كامل(

 )١(وعالَم أركبه إذا مل أنزِل  ودعوا نزال فكنت أوَّل نازٍل   
 ) رجز: (وقال آخر
 املوت علَى أوراكهاقد نزل   تراكها ِمن إبٍل تراكَِها       

والضرب الثاين منها غري معدول من لفظ أفعل وإمنا توضع دليالً عليه ملا فيه 
صه، ومه، وهيهات، وهلُم، وحي، وما أشبهها وهي أمساء أفعال : من معناه وذلك

 . مسموعة تحفظ وال يقاس عليها
 وحكمها يف  تنقسم ثالثة أقسام حكمها يف أنفسها،؛وأحكامها كثري: فصل

 . بنائها، وحكُمها فيما دخلت عليه
فإا ال تثىن، وال تجمع، وال تؤنث مع كوا أمساء : أما حكمها يف أنفسها

ومنعت من التثنية واجلمع والتأنيث؛ ألا نابت مناب مصدر وفعل وكل واحد منها 
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 ٢٦٦ كشف املشكل يف النحو

يتها من والدليل على امس. اسكت سكوتا: ومعىن صه. ال يدخل عليه شيء من ذلك
: أحدها أنها كُلّها تقع موقع املصدر وهو اسم أال ترى أن القائل يقول: ثالثة أوجه

السكوت ويقول: صه، فيكون معناه :الكف: مه، فيكون معناه . 
صٍه، ومٍه، وإيٍه، : أن تنوين التنكري يدخل على أكثرها مثل: والوجه الثاين

والتنوين من خواص األمساء إال الترنم وحده، وإيها، وأف، وإفًا، وأف، وهيهاتا، 
 . وسنفرد للتنوين بابا إن شاء اهللا سبحانه نستقصي شرحه فيه

أنها كلها تدعى معارف ونكرات والتعريف والتنكري من : والوجه الثالث
خواص األمساء أيضا فما كان منها منونا فهو نكرة لدخول تنوين التنكري عليه وما 

ن فهو معرف تعريف العلمية أو تعريف املصدر الذي وقع موقعه، فمعىن كان غري منو
الزيادة املعهودة : سكوتا، وكذلك إيه معناه: ومعىن صه. السكوت املعهود منك: صه

 ) طويل: (زد زيادة ما وقس عليه الباقي قال الشاعر: ومعىن إيه. من هذا الشيء بعينه
 )١(وما بالُ تكليم الدِّياِر البالِقِع     وقفنا فقلنا إيِه عن أمِّ ساٍمل   

إما لوقوعها :  وبنيت إلحدى علتني؛فإنها كلها مبنية. وأما حكمها يف بنائها
وأما ملشاتها . موقع فعل األمر وهو مبين ألن صه، ونزال وقعا موقع اسكت، وانزل
ى الوقف ففيه احلروف وأشبهتها من حيث جاءت داللة على غريها فما بين منها عل

ِلم بين؟ وِلم بين على : سؤال واحد مل بِني؟ وما بين على احلركة ففيه ثالثة أسئلة
 . احلركة؟ ومل خص حبركة دون حركة؟

فليعدل . أف وهيهات: فما بين على الوقف فعلى األصل وما ضم منها مثل
 منصوب فضمت وهو. به إىل جهة ليست له يف حال إعراب ألا تقع موقع املصدر

وما فُِتح وكان لـه . إيه، وإيٍه، فعلى أصل التقاء الساكنني: لذلك وما كسر مثل
وما مل . إيه، وإيها، فتحا فرقًا بينهما وبني إيِه، وإيٍه: نظري فالفرق بني ملتبسني مثل

فأما املعدولة إىل فعال فال . هلم، وحي، وهيهات فلطلب اخلفة: يكن لـه نظري مثل
 مكسورة أبدا ومل يسمع يف شيء منها ضم وال فتح بل جاءت مكسورة تكون إال

بالفتح وليس منها ألنه باٍق على لفظه وإمنا . على األصل كما ترى أال تعال يا زيد
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ف املشكل يف النحوكش٢٦٧ 

وقد كسر غريها من األمساء وليس منها وال يعمل عملها وذلك  نقل معناه ال غري
من األمساء األعالم ومثل قوهلم يف حذام، وقطام، : املعدول من فاعله إىل فعال مثل

وال جيوز استعمال هذه . يا غدار، يا فجار، يا فساق، يف الصفات للمؤنث: النداء
: والفرق بني هذا االسم وبني اسم الفعل من وجوه منها. الصفة إال يف النداء ال غري

 . حاذمة، وفاطمة، وخبيثة، وغادرة: أن هذا معدول من فاعله مثل
أن حذام وغدار، ال : والفرق الثاين. معدول من أنزل بوزن أفعلونزال وشبهه 

نزال يا زيد، : يكون إال ملؤنث، ونزال وتراك يؤمر به املؤنث واملذكر مجيعا، تقول
أن حذام وغدار بين لتضمنه تاء التأنيث يف حاذمة : والفرق الثالث. ونزال يا هند

أن حذام وشبهه : والفرق الرابع. رونزال وتراك بين لوقوعه موقع فعل األم. وغادرة
ِحذامان وحذامات، ونزال، وشبهه موضوع بلفظ واحد للمذكر : يثىن وجيمع فيقال

نزال يا زيد، ونزال يا زيدان، ونزال يا : واملؤنث واملُثىن واموع واملفرد فيقال
ه أن نزال وشبه: هندان، ونزال يا زيدون، ويا هندات، ويا هند، والفرق اخلامس

يعمل عمل الفعل فريفع الفاعل وينصب املفعول، وحذام وبابها ال يعمل وهذا كله 
 . حديث على حكمها يف بنائها

وأما حكمها فيما دخلت عليه فإنها ختتلف يف ذلك فمىت كانت مبعىن فعل 
صه، ففي صه ضمري فاعل مرفوع : الزم تضمنت ضمري فاعل ومل تنصب شيئًا مثل

ن يف اسكت، ومىت كانت مبعىن فعل متعد تضمنت الفاعل ِبها وهو الذي كا
يا زيد ضراب عمرا، ألن املعىن اضرب عمرا، وال يربز : ونصبت املفعول حنو قولك

ألن كل ضمري . فاعلها البتة بل يكون مستترا فيها للواحد واالثنني واجلميع واملؤنث
، فرقًا بني األمساء واألفعال؛ الصفة واحلال، واخلرب: تضمنه اسم فإنه ال يربز يف حنو

انزال يا : ألا قد جرت جمرى املثل ال يستعمل إال بلفظ واحد كما مثلنا فتقول
 . زيدان، ونزال يا زيدان، وال تقل نزاال وال نزايل وال نزالوا

وأما مل جيء ا فلغرض عظيم وهو االختصار أال ترى أنك تقول : فصل
: صه يا زيدون، وللمؤنث:  صه يا زيدان، واجلميع:صه يا زيد، ولالثنني: للواحد

اسكتا، . اسكت: فيكون أخصر من قولك. صه يا هندات: صه يا هند، وجلماعتها
اسكتوا، اسكيت فانظر كلمة من حرفني بصيغة واحدة قد نابت لك عن كالم طويل 
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 . أفعال ومصادر وضمائر وصيغ خمتلفات
ه وافهم هذه املعاين فإنها حسنة وكذلك الباقي جيري هذا ارى فقس علي

وحتتها فوائد عظيمة وفقك اهللا وإيانا للصواب وقد اصطلح أهل الكالم على أشياء 
 ) رجز: (هقط، قال الشاعر: من هذا اجلنس يزجرونَ ِبها البهائم فقالوا للخيل

 )١(أيقنت أنَّ فارسا ينحط   لَّما مسعت زجرم ِهقط     
: وقالوا لإلبل. دري: وقالوا للغنم. سا:  وقالوا للحمار.وح: وقالوا للثور

ومل يكثر استعمال أكثرها يف صريح . وحل إىل أشياء كثرية من هذا اجلنس. هيد
اللغة فذكرا لك لتعرف ما ورد منها غري معترض للحديث عليها لضعف أصلها 

 . فافهم ذلك
 َبـاُب األسـماء الّنواِقـِص

 ؟ِهي؟ وِبم توصل؟ وما أحكامهاكم : وفيه ثالثة أسئلة
الذي، واليت، ويلحق ما تثنيتهما : أما كم هي فعشرة أمساء وهي: فصل
الذين، واللذين، واللتني، والاليت، ومن، وما، وأي، وأنْ خفيفة، : ومجعهما حنو

واأللف والالم مع اسم الفاعل واسم . وهما الناصبة لالسم والناصبة للفعل. وثقيلة
 إذا كانا مبعىن احلال واالستقبال حنو الضارب اآلن واملضروب غدا ألن املعىن املفعول

 ) رجز: (قال الشاعر. الذي يضرب أو يضرب واألوىل ِبمعىن الذين
 )٢(ِبفي امرٍئ فاخرهم عفر البرى هم األوىل إنْ فاخروا قال العال         

عل، ورأيت ذو فعل، مررت هو ذو فَ: وذو يف لغة طيٍء تقول. أي هم الذين
 ) وافر: (بذو فعل، قال بعضهم

 )٣(وبئري ذو حفرت وذُو طويت  فإنَّ الِبئر بئر إيل وجدي        
 ) طويل: (وقال أبو متام الطائي

هاملاِء ذو أنت شاِرب مطَع تم١(فطَع( 

                                                           

 .٩/٣٠١) هذا (: اللسان مادة:انظرالبيت من الرجز، ) ١(
 .١٢١ :د ألمحد العطارمقصورة بن دري: البيت البن دريد، انظر) ٢(
 .٢/٥٩١: شرح ديوان احلماسة للمرزوقي: البيت لسنان بن الفحل الطائي، انظر) ٣(



ف املشكل يف النحوكش٢٦٩ 

       :اىلأي ما الذي قُلت قال اهللا تع. ماذا قلت: وذا إذا كان قبلها ما مثل
َِفقُونناذَا يم كأَلُونسي ]٢١٩: البقرة[فيجوز أن . ما الذي، واهللا أعلم:  معناه

فصار مجلة األمر أا مخسة عشر لفظًا بالتثنية . تكون ذا زائدة واملعىن ما ينفقون
الذي، واليت، واللذين، واللتني، والذين، والاليت، ومن، وما، وأي، : واجلمع، وهي

واأللف والالم واألوىل، وذو، وذا معه ما مثل ماذا، .  اخلفيفة، وأنَّ املشددةوأنْ
وجيوز يف الاليت الّالئي، وكلها أمساء نواقص حتتاج إىل صالت توصل ِبها وضمائر 

 . تعود عليها لتربط الصلة باملوصول
مبتدأ، وخرب، وفعل، : وأما ِبما توصل؟ فهي توصل بأحد أربعة أشياء: فصل

هو الذي أبوه : م الفاعل، واملفعول واحلرف، والظرف، مثال املبتدأ واخلربواس
وأبوه مبتدأ ومنطلق خربه، والضمري املتصل باألب هو العائد . منطلق، فالذي ناقص

 . والتقدير هذا املنطلق أبوه. واجلُملة صلته. على الذي
: عل واملفعولومثال اسم الفا. هذا الذي انطلق أبوه: ومثال الفعل والفاعل

فاأللف والالم يف اخلارج واملُخرج مبعىن الذي . هذا اخلارج غدا، أو املُخرج الساعة
هذا الذي يف دارك، وهذا الذي عندك، . واالسم صلته ومثال احلرف والظرف
والعائد إال أنْ . وكذلك باقيها حيتاج إىل الصلة. واملعىن هذا املستقر عندك، ويف دارك

أريد : وال حيتجن إىل عائد تقول.  فإنهن يوصلن؛كانت مبعىن املصدروأنّ، وما إذا 
. علمت انطالقك: أي. علمت أنك منطلق: أن تقوم أي أريد قيامك، ومثله

أي صنعك، ومىت كانت الصلة خربا وخمربا عنه قدرت املوصول . وأعجبين ما صنعت
الفعل، وإن كانت حرفًا أو من لفظ اخلرب وإن كانت فعالً وفاعالً قدرا من لفظ 

وإن كان املوصول أن اخلفيفة قدرا . ظرفًا قدرا من معناها وهو االستقرار وحنوه
مبصدر الفعل املنصوب ِبها وإن كانت املشددة قدرا من اخلرب وإن كانت الصلة 

 .  فافهم ذلك.اسم فاعل واسم مفعول مل حيتج إىل تقدير
أحكامها يف :  تنقسم ثالثة أقسام،كثريةوأما ما أحكامها؟ فهي : فصل

 . وأحكامها يف بنائها، وأحكامها يف مواقعها. أنفسها
                                                           

 .١/٢٦٦: البيت يف شرح ديوان أيب متام للتربيزي )١(
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  منهاوالدليل على امسيتها أشياء كثرية. أا كلها أمساء: فأحكامها يف أنفسها
جاءين : ووقوعها فاعلة مثل. عجبت من الذي قام: دخول حروف اجلر عليها مثل

الذي قام منطلق، ومفردةً : ومبتدأ مثل. رأيت الذي قام: الذي قام، ومفعولة مثل
وإن مل يكن هذا اسم مجع . الذين: وجمموعةً مثل. اللذين: الذي ومثناه مثل: مثل

اليت، : صحيح وإمنا هو لفظ مفرد يدلُ على اجلمع ومذكره مثال الذي ومؤنثه مثال
 . ا معارفمن الذي قام، ومن قام وليس منها نكرة، بل كله: ومعرفة مثل

وهذه كلها خواص األمساء وتعريفها من أحد وجوه إما تعرفت ألا أوضاع 
وإما بأن تكون تعرفت . جعل كل واحد منها لشيء خمصوص، فيجري جمرى العلمية

ألنه ال يعرب ا إال عن معروف وإما ألا وقعت موقع معرفة قدرت ا ألن تقدير 
 .  من معىن اإلشارة فجرت جمرى املُبهماتا ملا فيهامإو. الذي قام القائم

وأما حكُمها يف بنائها فإنها كلها مبنية سوى أي وبنيت لشبهها باحلروف 
هذا الذي مل يتم الكالم : فإذا قلت. وذلك ألا تدلُ على معاٍن يف غريها كاحلروف

إىل : لفال يتم الكالم حىت تقو. سافرت إىل: ودلّ على معىن يف الصلة كما تقول
فقد أشبهت . وهو انتهاء السفر إىل مكة. مكة، فيدل احلرف على معىن يف غريه

أا ال تتم إال : والثاين. أنها تدلُ على معىن يف غريها: أحدمها: احلروف من وجهني
بصلة كما أن احلرف يدلُ على معىن يف غريه وال يتم ِبِه كالم حىت يتصل، وكل 

 . مانواحد منهما ال يقترن بالز
وأما أحكامها يف مواقعها فمختلفة كاختالفها فالذي يقع خربا عن املذكر 

ومن يقع خربا عن . واليت تقع خربا عن املؤنث عاقالً وغري عاقل. عاقالً وغري عاقل
. وما يقع خربا عن ما ال يعقل مؤنثًا كان أو مذكرا. مذكر كان، أو مؤنثًا. عاقل

وال . ء عاقالً كان أو غري عاقل ومذكرا كان أو مؤنثًاوأي تقع خربا عن بعض الشي
ورأيت أيهم . جاءين أيهم جاءك: تقول. تلحقها عالمة التأنيث ولعمومها أعربت

جاءك، ومررت بأيهم جاءك، فإن كانت أي موصولة مبفرد كانت مبنية عند سيبويه 
 ن كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشدثُمَّ لَنِرتعنَّ ِم :علمت أيهم أكرب، قال اهللا تعاىل: تقول
]٦٩: مرمي[ما قطعا : وتقول. الذي هو أشد:  معناهين قبل وبعد ألنيت كما بإمنا ب

قد علمت أيهم أبوه قائم، : عن اإلضافة، وأي كانت توصل باملبتدأ واخلرب مثل



ف املشكل يف النحوكش٢٧١ 

 قد فتعرب الستيفائها صلتها فإن حذف املبتدأ أوصلت باخلرب فقط وبِنيت فقيل
 .  فافهم ذلك.علمت أيهم قائم ألا قُِطعت من بعض الصلة وهو املبتدأ

وأنْ، وأنَّ وما املصدرية مختصة باألحداث دون األشخاص ألنها ال تقدر إال 
باملصدر ولذلك مل حيتج إىل عائد ألن املصدر ال يتضمن الضمري خبالف سائر 

األمساء ما كان شبيها بالفعل وما كان الصالت ولكنه جامدا إمنا يتضمن الضمري من 
مبعىن الذي كما قدمنا فيحتاج إىل العائد كغريها؛ ألا بصلتها تقدر باسم الفاعل أو 
املفعول وهما يتضمنان الضمائر وأما األوىل، وذو، وذا، واأللف، والالم مع الفاعل 

 . فإا الحقة بالذي واليت
إذا كان ضمري نصب جاز إبرازه، وجاز حذفه،  أن العائد :ومن أحكام هذا الباب    

: البقرة[ الَِّذي يتخبَّطُه الشَّيطَانُ ِمن الْمسِّ :ألن املفعول غري الزم، قال اهللا تعاىل
 ]٤١: الفرقان[ أَهذَا الَِّذي بعثَ اُهللا رسوالً : فربز الضمري يف ختبطه وقال تعاىل]٢٧٥
 وما ما عملت أيِدِيِهم: وقد قُرئ. هـبعث: ديرـوالتق. ذف الضمري من بعثـفح
ه أيديهمعملت فإن كان ضمري رفع مل جيز حذفه ألن الفاعل الزم إال أن يطول 

كرم اهللا - يما أنا بالذي قائل لك شيئًا، ويف كتاب عل: الكالم ويدلُ عليه املعىن مثل
) أخافك وال وعيدكوما أنا بالذي أغيبك وما أنا بالذي : ( إىل معاوية-وجهه
وما أنا بالذي أخافك أو بالذي هو خيافك، وال جيوز حذف ضمري اجلر : والتقدير

ومىت جئت . تاب مل يكن للكالم معىن: لو قُلت. هذا الذي مررت بأبيه: بتةً من حنو
يف الكالم مببتدأين وأخربت عن اآلخر بناقص فأجريته خربا لغري من هو له كان 

 :اآلخر و، يربط اخلرب باملبتدأ:أحدمها: قص من صلته ضمريين اثننيالعائد على النا
زيد : يربط الصلة باملوصول، فإن وصل الناقص بفعل تضمن الضمريين لقوته مثل

فإن وصل باسم فاعل مل يتضمن الضمريين لضعفه عن رتبة الفعل . هند الذي يضرا
هو يعود إىل :  هي هو، فقولكزيد هند الضاربها: ووجب إبرازمها مجيعا حنو قولك

ألن الضارب هو زيد، . األلف والالم لريبط الصلة وهي تعود إىل هند لتربط اخلرب
وقد جرى خربا هلند وهو لغريها وكذلك لو كان الناقص غري أجنيب بل يكون هو 

 ) املديد: (املبتدأ الثاين يف املعىن، وجب إبراز الضمريين وعلى ذلك قول الشاعر
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 )١( أنا أنت الضارِبي أنت أنا  ف نشكو منك ما حل ِبنا  كي    
فأنا مبتدأ وأنت مبتدأ ثان والضاريب خرب عن أنت وهو ألنا وأنت الثاين عائد 

 . واهللا أعلم. على أنت األول وأنا اآلخر عائد على األلف والالم هكذا تفسريه
 

                                                           

 .٣/٩٠:  والنظائراألشباه: انظرالبيت ذكره السيوطي دون نسبة، ) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢٧٣ 

 باب علل البناء واإلعراب 
 في المعرب والمبني

ما املبين لعلة؟ والْمعرب لعلة؟ وكم عدد ِعلل البناء : ثة أسئلةوفيه ثال
 ؟ واإلعراب؟ وما أحكامها

ىن ِمن األمساء، ألن أصلها اإلعراب فال مجيع ما ب: أما املبين لعلة فهو: فصل
أما املعرب لعلة فجميع ما أعرب من األفعال ألن أصلها . يبىن ِمنها شيء إال لعلة

مل :  وأعربت األفعال؟ وال يقال،مل بنيت األمساء:  إال لعلة فيقالالبناء فال تعرب
فاملبين من . بنيت األفعال وأعربت األمساء، إذ ال يسأل عن الشيء مل جِعلَ على أصله

هذا : واملُبهمات مثل. أنا، وأنت فعلنا: املضمرات مثل: األمساء عشرة أنواع وهي
: وما، وأين، ومىت، واملوصوالت مثلمن، : وهذه، وهؤالء، واالستفهامات مثل

مهما وإذ ما، وحينما، ومن، وما على : الذي، واليت، ومن، وما والشرطيات مثل
إذ، وإذا : ونوع من الظروف والغايات مثل. حد من يضرب أضرب، وما تفعل أفعل
ونوع من . قبل، وبعد، وقط، مشددة: وأمس، واآلن، وحيثُ، والغايات مثل

:  يا زيد، ويا رجل، واألمساء املركبة مع األصوات وغري األصوات مثل:املناديات مثل
سيبويه، وعمرويه، وخالويه، ونفطويه، ومـاسويه، ودرستويه، ومحرويه، ومن أحد 
عشر إىل تسعة عشر، وحيص بيص، وفُوضى فَضى، وشغر بغر، وشذَر مذَر، وشبهه 

مساء، ويسار وِفجار من املصادر قال حذَام، وقَطَام من األ: وأكثر املعدوالت مثل
 ) طويل: (الشاعر

 )١(أعاما وقاِبله: نحج معا قالت  فقُلت امكُثي حتَّى يسار لَعلَّنا      
 ) الكامل: (وقال اآلخر. حىت امليسرة: أي

 )٢(فحملت برَّة واحتملت فَجاٍر   أنا اقتسمنا خطَّتينا بيننا          
لربة واحتملت الفجرة ويا ِغدار، ويا خباث، من الصفات ونزال أي احتملت ا

أكثر املعدوالت احترازا من عمر وقُثم، وزفر، : من أمساء األفعال، دراك ونزال وقُلنا
                                                           

 . ٢/٣٩: الكتاب:  انظر)١(
 . ٣٤ : ديوانه:انظرين، البيت للنابغة الذبيا) ٢(
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صه، : وياخبث، يا لكع يف املذكر، وآحاد وموحد إىل عشار، وأمساء األفعال مثل
 . وما أشبه ذلك. حي طالومه، وإيه، وهيهات، وهلَم، وحي، وحيهل، و

فهذه عشرة أنواع من األمساء كل واحد منها باب قائم بنفسه ويلحق ِبها 
مررت مبا :  وما مبعىن النكرة املوصوفة يف مثل،ما يف التعجب: أُليفاظٌ شاذة مثل

 ) كامل: (من مبعىن النكرة قال الشاعر: أي بشيء معجب لك، ومثلُها. معجٍب لك
 )١(حب النَّيب محمٍَّد إّيانا  علَى من غرينا   فكفى ِبنا فضالً

 :  حسب قال الشاعر: وقد، وقط خفيفتان مبعىن
 )٢(امتأل احلوض وقال قَطِْني
 ) كامل: (وشبهها باألفعال فعمدها بنون الوقاية، وقال آخر

 )٣(قدك اتئب أربيت يف الغلواِء
 ) وافر: (قال الشاعر. وجيوز قدِني مثل قَطِْني يف البيت وقِدي وقطي

 )٤(قدي اآلن ِمن زرِء علَى هاِلِك قَِدي
 .حسيب: أي

 . فعلُ احلاِل وفعل االستقبال: واملُعرب من األفعال ضربان
واالستقبال . وال يدخل عليه عامل لفظي. هو اآلن يأكل ويدرس: فاحلال مثل

مل يأكل، : لمثل سوف يأكل، وسوف يدرس، وتدلُ عليه النواصب، واجلوازم، مث
 . ولن يدرس
ثالثٌ منها لبناء االسم، :  فهي مخسة؟وأما كم علل البناء واإلعراب: فصل

فعلل البناء يف االسم مشاة احلرف وتضمن احلرف، ووقوعها . واثنتان إلعراب الفعل
هة حرف ثالثة  ملشابيـبىنفالذي . موقع مبين وال يبىن شيء منها إال إلحدى هذه العلل

 املضمرات، وأشبهت احلروف من حيث كان معناها يف غريها وذلك أا حتتاج :أنواع

                                                           

 .٢٨٩ :البيت يف ديوان كعب األنصاري) ١(
 .٩/٢٥٧): قطط(اللسان مادة :  لقائل، انظرالبيت مل ينسب) ٢(
 .أبو متام، والبيت تقدم ذكرههو ) ٣(
 . ومل ينسبه،٢/٨٩٦: البيت يف شرح ديوان احلماسة للمرزوقي) ٤(
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 . وتعتمد عليه كاحتياج احلرف إىل شيء يتعلق به ويوصل معناه. إىل ظاهر يفسرها
أشبهت احلرف من حيث كانت تدل على معىن يف غريها وهو و ؛واملوصوالت

ما مجيعا ال يقترن بالزمان الصلة واحلرف يدل على معىن يف غريه، وذلك املعىن فيه
وكل ظرف ال ينفصل من . ألن الفعل وإن دل على معىن يف غريه فهو يقترن باألزمنة

فأشبهت حرف اجلر من حيث كانت . إذ، وإذا، ولدن: اإلضافة إال عند وذلك مثل
 . وحرف اجلر ال يزال متصالً. ال تنفصل عن اإلضافة

أمساء االستفهام؛ ألن كلها : ع وهيوأما ما بِني لتضمن حرف فأربعة أنوا
ونوع من الظروف . وأمساء الشرط وكلها يتضمن أن. متضمن للهمزة، ومؤد معناها

أمس املعروفة تتضمن األلف والالم للعهد، واآلن، تضمن األلف : والغايات مثل
والالم للحضور ألن أصله إال ألن يوزن الفعالن، وقبل، بعد، وقطُ، من الغايات 

ويا . حذام، وقطام، ويسار: ونوع من املعدوالت مثل. حلرف اإلضافةمتضمنة 
 . غدار، ألن كل ذلك متضمن تاء التأنيث يف حاذمة، وغادرة، وميسرة، وقس عليه

مخسة عشر، وسيبويه يتضمن حرف العطف، ألن أصله مخسة : واملركبات مثل
 . ال من إله إال اهللا: ال إله إال اهللا يتضمن من علَى تقدير: منه. وعشرة، وسيب وويه

هذا وقع : املبهمات حنو قولك: وأما ما بين لوقوعه موقع مبين فثالثة أنواع
 . صه، ونزال، وقع موقع اسكت، وانزل: وأمساء األفعال مثل. موقع أشر أو نبه

 أنت أنادي وإياك أنادي على :يا زيد، ويا رجل، وقَع موقع: واملُناديات مثل
 . حسب اخلالف

وقد ذكروا علالً غري هذه . ذه قسمة املبنيات على العلل الصحيحة املطردةفه
 .  ومنها ما ميتنع وال يصح االعتالل به،منها ما جيوز

بنيت املضمرات واملبهمات الختالف صيغها فأغىن : فاجلائز مثل قوهلم
اختالف صيغها عن اختالف إعراا وإنما جعلنا هذه علة جائزة ومل تكن واجبة 

بنيت املبهمات لتضمنها حرف : وقيل أيضا. نها من ذات االسم وأصله اإلعرابأل
اإلشارة وال ينطق به أظنهم أرادوا حرف املضارعة يف أشري، أو أنبه، وشرط العلة أن 

بين يا زيد، وال إله إال اهللا للتركيب مع : وقيل. تكون ظاهرة، وهذه علة حكيمة
تركيب االسم مع االسم وهما معرضان للفصل وبين مخسة عشر وحنوه ل. احلرف

 . والبناء ال يزالُ حبال
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ألن . وبعض الكلمة ال يعرب، وليس بعلة. بِني الناقص ألنه بعض كلمة: وقيل
عربين املضمر، واملبهم : دون هذه العلل يف اجلواز قوهلم. الصلة بعض كلمة وهي تب

من، : ذ، وإذا ومىت، وأين، وشبهها من حنووالناقص، ألا معارف ال تتنكر وبنيت إ
وما . وما يف النكرة؛ ألا نكرات ال تتعرف، وعلة هذا القول أا لزمت حدا واحدا

وهذا االعتالل . وإمنا يعرب ما يتنكر مرة ويتعرف أخرى. لزم حدا واحدا عنده بين
. ء اإلعرابغري صحيح ألن التعريف والتنكري من خواص األمساء وأصل األمسا

أنه اسم أو ألنه اسم مبهم، : ورمبا قال بعضهم. وخواص الشيء ال تخرجه عن أصله
وهذا غري اجلواب ألن قياسه بين االسم . أو ألنه اسم ناقص حيتاج إىل صلة وعائد

فعسى ال حتقيقًا . فإن قيل للمتعلم تعريفًا لألجناس. ألنه اسم وأعرب الفعل ألنه فعل
 . لك فافهم ذ.للعلة

فإن قال قائل كيف جوزت أن خيرج االسم عن أصله من اإلعراب لعلة 
إنّ الثالث : قلت. وشاهد واحد ال خيرج الشيء عن حده. واحدة من ثالث علل
وكل شيء منها أقوى من غريه يف شيء خمصوص وقد . العلل شائعة يف املبنيات

 وإن كانت دون ذكرناها حيث قويت، فإن احتجب إىل التماس علة ثانية وجدا
بين الناقص لشبهه باحلروف وأشبهه من وجهني أحدمها أنه يدل : األوىل فتقول

على معىن يف غريه وهو الصلة كاحلرف يدل على معىن يف غريه وهو الفعل وذلك 
أنه ال يتم من الناقص كالم مفيد حىت تذكر الصلة : والثاين. املعىن نفي، أو إجياب

. كالم مفيد حىت يذكر االسم الذي جاء من أجلهكما أن احلرف ال يتم منه 
وكذلك سائر املبنيات جتد يف كل واحد منها علتني وأكثر كاملضمر، بين لشبهه 

واملبهم لوقوعه موقع مبين واختالف صيغه وتضمنه . باحلرف، واختالف صيغه
 . ذلك فافهم .حرف اإلشارة

سم فاعله من جهة أن عدد وأما علَّتا إعراب الفعل املستقبل فهما مشاة ال
وتصفح . حروفه وحركاته وسكناته كعدد حروف اسم فاعله وحركاته وسكناته

 . ذلك يف ضارب ويضرب
الصفة واحلال :  أن الفعل يقع موقع االسم يف ثالثة مواضع وهي:والثانية

: ويف احلال. ضاحك: جاءين رجل يضحك، كما تقول: واخلرب، فتقول يف الصفة
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زيد : زيد يضحك، كما تقول: ويف اخلرب. ضاحكًا: كما تقول. حكجاءين زيد يض
ه من . ضاحكفشا ى معناهوهذه املواضع كلها لالسم فوقع الفعل فيها موقعه، وأد

 . هاهنا مع الوجه األول فاستحق اإلعراب لذينك الوجهني
املعىن إنَّ تلك املواضع كاالسم خاصة دون الفعل؛ ألن الصفة يف : وإنما قلنا
 . وهو اسم بالبد، وكذلك احلال هو صاحب. هي املوصوف
 فكل مبين من األمساء له حملٌ من ؟وأما ما أحكام املعرف واملبين: فصل

جاءين : اإلعراب حيكم عليه بِه رفعا أو نصبا أو جرا على ما يدلُ عليه العامل مثل
ل له من البناء وخيتلف وما إعراب األفعال فال حم. ورأيت هذا، ومررت ذا. هذا

ِلم بِني؟ وما . السؤال عن البناء يف األمساء فما بين منها على وقف ففيه سؤال واحد
بين على حركة ففيه ثالثة أسئلة، مل بين؟ ومل حرك؟ وِلم خص حبركة دون حركة؟ 

 إياك وإياك، وضربك،: فما فُتح طلبا للخفة، أو فرقًا بني مذكر ومؤنث يف مثل
. قط، وقبل، بعد: ، وما ضم فليعدل به إىل غري إعرابه مثلذلكوضربِك، وذلك، و

ألن الظروف تنصب مفعوالً ويدخل عليها اجلار فتخفض، أو ختتار له الضمة ليقوى 
حنن وفعلت وما كسر فعلى : االعتماد عليها فيشبه بالفاعل ألنه الزم وذلك مثل

فيه، وعليه، وإليه، وبه، :  أو كسرة يف مثل قولكأصل التقاء الساكنني أو ملُجاورة ياء
ِمنِك : كسرت اهلاء اورة كسرة الباء، ورمبا كسر بعض املبنيات علما للتأنيث مثل

وكذلك القول يف األفعال ما . وكيف ذلِك الرجل يا امرأة. وإليِك، وإياِك، وضربِك
 ِلم جِزم ألن اجلزم أعرب منها باجلزم ففيه سؤال واحد وهو ِلم أعرب؟ ال يقالُ

إعراب شبيه بالبناء وما رِفع أو نِصب ففيه سؤاالن ِلم دخله الرفع؟ أو النصب؟ ومل 
مِنع اجلر والتنوين؟ فدخله الرفع ألن عامله معنوي فلما كان يقع خربا عن االسم 

ال وليس معه عامل لفظي أطلق عليه املعىن فرفعه وهو وقوعه موقع االسم واملعىن 
واألفعال ثقيلة . يعمل نصبا وال جزما ودخله النصب ألن النصب أخف اإلعراب

: ومِنع اجلر والتنوين ألن أصل اجلر اإلضافة، وأصل التنوين متكني األمساء ولذلك قيل
فاألمكن واألفعال ال تضاف إليها فتجر وال هي تتمكن من . دخلها عالمة لألمكن

ومن املبين على جهة احلكم دون اللفظ . حق املُشاة ال غرياالمسية فتنون، وإنما هلا 
مجيع اجلمل واحلكاية وما سمي حبرف مع اسم أو مبتدأ وخرب أو فعل، وفاعل، أو 
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قال بعض . برق حنره، وتأبط شرا، وزيد قائم، ومن اهللا اسم رجل: مفعول، مثل
 ) وافر: (الشعراء

 )١(وبالسيِِّد األجلِّ ِمن اِهللا   أنا باهللا عائذٌ من هواهنَّ     
وكذلك لو أجريت اجلملة . قال زيد عمرو منطلق: وكذلك احلكايات من حنو

. فله علم مجلة. جاءين رجلٌ له ِعلم: صفة، أو صلة، أو خربا، أو حاالً ملفرد مثل
له علم ا له ِعلم: وقيل. وزيدزيد حكم على اجلمل. رأيتة وهذا الذي له علم ي

 واألمساء املركبة ، واحلكاية، واخلرب، وحيكم على موضع الصفة واحلال،بالبناء
وإن كانت مبنية فبعضها يعمل يف بعض . باإلعراب، وال موضع للصلة واجلملة

وإنما قضينا على اجلملة بالبناء . والعامل الداخل عليها ال يعمل فيها عمالً ظاهرا
 والعامل الداخل يطلب معموالً واحداً فلم تكن .ألنها من جمموع كلمتني أو كلمات

كلمة أوىل من كلمة فتمانعت الكلمات وصار عاملها مشبها للحروف اليت مل يستبد 
فهذه علة والثانية أن اجلُملة . فلما ضعف بِنيت اجلملة وصار اإلعراب حكما ال لفظًا

 . ين فافهم ذلكنقلت إىل معىن اآلحاد والنقل بغري الشيء عن ما هو عليه فب
وهذا الباب قد كان يف الكتاب مفترقًا فأحببت مجعه لك لتزداد به معرفةً 

 .  وباهللا التوفيق.فتصفح فوائده وتفهم دقائقه موفقًا إن شاء اهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  أهتد لقائلهمل) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢٧٩ 

 َبــاُب التَّْنـِوْيِن
 ؟ جيء به؟ وعلى كم ينقسممما هو؟ وِل: وفيه ثالثة أسئلة

ساكنة تتبع االسم بعد كماله، وهو شيء خاص لألمساء نونٌ : التنوين: فصل
 . يدخلها عالمة لألمكن فاألمكن منها

وجيء به فرقًا بني ما ينصرف، وما ال ينصرف، وفرقًا بني االسم : فصل
والفعل، وفرقًا بني املفرد واملُضاف؛ ألن املضاف والفعل وما ال ينصرف ال يدخلها 

والوصل والتنوين . لتنوين ألن اإلضافة تزيد التعريفأما املضاف فلم يدخله ا. التنوين
يزيد التنكري والفصل وهذه أضداد فال جتتمع وجواب ثان وهو أن التنوين اية االسم 
. وتابع له بعد كماله، واملُضاف إليه من متام املضاف فقد صارا كالكلمة الواحدة

 دخل االسم لتمكنه يف االمسية وأما الفعل فلم يدخله التنوين لثقله وقلة متكنه وإمنا
دخل التنوين األمساء عالمة لألمكن فاألمكن عندهم : وألنه خفيف كما قال سيبويه

 . واألخف عليهم
وأما ما ال ينصرف فلم يدخله التنوين لشبهه بالفعل وجريان أحكامه عليه من 

ل من اجلر، أنه يدخله ما يدخل الفعل من الرفع والنصب، وميتنع منه ما ميتنع من الفع
 . والتنوين، وبفرعيته زال عنه جل التمكني فال يدخله التنوين إال ضرورة

تنوين متكني، وتنوين مقابلة، وتنوين  :وهو ينقسم على مخسة أقسام: فصل
 . تنكري، وتنوين عوض، وتنوين ترمن

هو كل تنوين جرى بتصاريف اإلعراب، رفعا مع املرفوع : فتنوين التمكني
هذا زيد : املنصوب، وجرا مع ارور، ومل تنكر املعارف مثل قولكونصبا مع 

وإن مل يكن . وقد يدخل وحده. ورجلٌ، ورأيت زيدا ورجالً، ومررت بزيٍد ورجٍل
هذا قاٍض، ومررت : فاملنقوص مثل. هناك إعراب وذلك يف املنقوص واملقصور

ألن .  من الياء وهو خطأوقد يسمى قوم هذا التنوين عوضا من مفرد تريد. بقاٍض
هذا فىت : واملقصور مثل. الياء إمنا سقطت اللتقاء الساكنني فال تعوض منها شيء

 . ورأيت فىت مررت بفىت
وإنما دخل التنوين هذين النوعني دليالً على صرفهما ومسي هذا تنوين متكني 

 . تنوين متكني، لدخوله عالمة لألمكن من األمساء: ومنهم من يقول
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هذه : يلزم مجع املؤنث السامل واملسمى به فاجلمع مثل قولك: وين املقابلةوتن
ورأيت مسلمات، ومررت مبسلمات، وإمنا سمي مقابلة ألنه يقابل النون . مسلمات

. هؤالء مسلون، ورأيت مسلمني، ومررت مبسلمني: يف مجع املذكر السامل مثل
. عرفات:  واملسمى ذا اجلمع مثلوالنون يف مسلمات بإزاء هذه النون يف مسلمني

هذه عرفات :  فجرى مجع جمراه تقول مجعفعرفات موضع واحد مسمى باسم
 . ورأيت عرفات، ومررت بعرفات

يلزم املبنيات وما ال ينصرف وال جيري باإلعراب مع املبين : وتنوين التنكري
صه، ومه، وإيه، ويف . جاءين سيبويه، ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه: وذلك قولك

وإيها، وأٍف، وأفًا، وهيهات، وهيهاتا، وإنما سمي تنوين تنكري ألنه ينكر املعارف 
فيكون األول . جاءين سيبويه املعروف وسيبويه آخر: إذا دخلها أال ترى أنك تقول

مررت : معرفة واآلخر نكرة وكذلك صه، وصٍه األول معرفة والثاين نكرة ومثله
وعثمان، . ومثله أمحد وأمحد آخر. هيٍم، وجاءين إبراهيم وإبراهيم آخربإبراهيم، وإبرا
 . وعثمان آخر

يومئذ، وساعتئذ، وحينئذ، وليلتئذ وما : يلزم الظروف يف مثل: وتنوين العوض
. أشبه ذلك، وسمي تنوين عوض ألنه ينوب مناب مجلة ويستغىن بذكره عن ذكرها

ِإذَا زلِْزلَِت  :عظيم واعتربه يف قوله تعاىلوأمره يف االختصار . فيكون عوضا منها
وقَالَ اِإلنسانُ ما لَها يومِئٍذ تحدِّثُ  وأَخرجِت اَألرض أَثْقَالَها اَألرض ِزلْزالَها

 فهذا التنوين ناب مناب إعادة اجلُملة ولوال هو ألعدا ]٤ ،٣ ،٢: الزلزلة[ أَخبارها
إذا زلزلت األرض زلزاهلا، : دا خربا على وجه الشرط فكنت تقولجوابا كما أور

رج ختوخترج األرض أثقاهلا، وقال اإلنسان ما هلا، يوم تزلزل األرض زلزاهلا، و
وكذلك لو كان . حتدث أخبارهايومئذ األرض أثقاهلا، ويقول اإلنسان ما هلا، 

 .  جتده عجيبا وتدبره، فافهم هذا،الكالم سورة كاملة أو مبقدار سورة
يلزم الشعر وحده وال يدخل يف غريه، وهو شيء يكون يف : وتنوين الترنِم

القوايف سواء أكانت القافية امسا نكرة أو معرفة مضمرا، أو ظاهرا متصرفًا أو غري 
متصرف فيه األلف والالم، أو ليسا فيه، أو كانت فعالً ماضيا أو مستقبالً، وأكثر ما 

 ) رجز: (يز ترمن به العرب وتحسن به أصواا ومن كالم العجاججييء يف األراج
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 يا صاِح هلْ تعِرف ربعا مكرسا
 قـالَ نعـم أعـرفُه وأبلَسـا

 )١(واهنمك عيناه ِمن فَرِط األسـا  
 .  فانظره وقف عليه يف مكرسا

سا وفيه والتنوين يسقط يف الوقف وجاء به يف أبلس وهو فعل ماض ونون األ
 ) رجز: (وقال رؤبة بن العجاج. األلف والالم

  كاد من طول البال أن ميصحا)٢(قد
 ) رجز: (فنون ميصح وهو فعل مستقبل وأدخله على املضمر تارة فقال

 )٣(يا أبتا علَّك أو عساكًا
 لغة ومل أمسعه يف قافية مرفوعة وال جمرورة، ومسي ترمنًا ألم أدخلوه للتغين والترمن يف

 : قال عنترة بن عمرو بن شداد العبِسي يصف ذُباب الروض.  حتسني الصوت:العرب
 )٤(غَردًِا كفِعِل الشَّاعِر املترّنم  وخالَ الذُّباب ِبها فَلَيس بِباِرٍح      

 .ويروي الشارب
وربما أدخلته عوام امة يف غري الشعر مع الفعل املاضي للمؤنث خاصة، 

قامن، وقعدن، وأكلن، : قام تاء التأنيث، وليس بلغة صحيحة فقالوا للمرأةوأقاموه م
 . وهذه لغة ضعيفة. وشربن

فهذه مجلة التنوينات وإمنا تثبت وصالً وتسقط وقفًا إال الترمن فوقف عليه يف 
القوايف وذلك ِخالف األصول ألنَّ العرب ال تقف على متحرك بتنوين كما ال يبتدئ 

 . أحكام أخر نذكرها يف باب يعقب هذا الباب إن شاء اهللا سبحانهوللوقف . بساكن
 

                                                           

 .ضمن جمموع أشعار العرب، ٣٣ -٣١: ديوانه: انظر )١(
 .٧٢ :البيت يف ديوانه) ٢(
 .١/٣٨٨: الكتاب: البيت نسب إىل رؤبة انظر) ٣(
 .١٤٥ : ديوان عنترة:انظر) ٤(



 ٢٨٢ كشف املشكل يف النحو

 َبـاُب اْلـَوْقِف
 ؟ ما الوقف؟ وِلم جيء بِه؟ وعلى كم ينقسم: وفيه ثالثة أسئلة

الوقف ضد الوصل وللقراء فيه حديث طويل واختالف شديد ألن : فصل
ن يستحسنه ومنهم من يوجبه ومنهم م. مذاهبهم مستندة إليه، ومعتمدةٌ عليه

 ]٢٥٧: البقرة[ فَبِهت الَِّذي كَفَر :ويفرقونَ به بني املعاين يف مثل قوله تعاىل
فيقفون على كفر ألن ال حيسب اجلاهل إذا مسع القراءة فبهت الذي كفر واهللا إن اهللا 

 مِّن اُهللا وِلي الَِّذين آمنوا يخِرجهم  :ت مع الكافر، وإن الواو عاطفة، ومثله
 فيقفون على النور ألن ال حيسب ]٢٥٧: البقرة[ الظُّلُماِت ِإلَى النوِر والَِّذين كَفَروا

 . أنّ اهللا خيرج املؤمنني من الظُلمات إىل النور هم والذين كفروا
ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيِه  ملا :ه تعاىلـاين مثل قولـويف الفرق بني املع

ى لِّلْمدهتَِّقني ]ويف قراءة آخرين]١: البقرة مستأنف كالم :  ىدِفيِه ه بيالَ ر
تَِّقنيلِّلْم دى للمتقنيـ كأنومثله. ه قال ذلك الكتاب ه:  اِنِهميِفي طُغ مهدميو
: ساءالن[ تساَءلُونَ ِبِه واألرحام : جواب ألول القصة ومنه]١٥: البقرة[ يعمهونَ

 ويصل األرحام وينصبه عطفًا على اتقوا اهللا واألرحام ويقف على به يف قراءة ]١
 مث اتَّقُوا اَهللا الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه :محزة مث تستأنف األرحام قسما خمفوضا فتقول

 . ]١: النساء[ واألرحام ِإنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رِقيبا : تقول
 ما قدمنا ِمن الفروق بين املَعاِني املختلفة، :أحدمها: ِه لوجهنيوِجيء ِب: فصل

ولذلك سقط ِمنه اإلعراب والتنوين . والثاين للراحة على النفس عند انقطاع النفس
ويف حديث . فَمن أثبتها مع الوقف أخطأ كما أنه من طرحهما مع الوصل أخطأ

 أي على هيئة الكلمة ))ى الكتابالوصل باإلعراب والوقف علَ((: رسول اهللا 
 . غري معربة
وأما على كم ينقسم؟ فللعرب يف الوقف سبعة مذاهب، منهم من يقف : فصل

هذا زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد، :  فتقول؛على الكلمة بغري عوض من التنوين
 : قال عدي بن زيد



ف املشكل يف النحوكش٢٨٣ 

 )١(تعِرف أمِس ِمن لَِميس طَلَلْ
 : وقال أيضا

 ر كالفُرات متيز الّناس ِمنك درمكَا وجلَلْأنت تج
. فوقف على طلل، وجللْ بغري ألف وهذا النوع يسمى املخلع يف العروض

هذا زيد، : ومنهم من يعوض واوا يف الرفع وألفًا يف النصب وياًء يف اجلر فيقول
بزيدي وعليه الشعر املطلق كلُّه قال امرؤ القيسورأيت زيد ا ومررت : 

 )٢(نَّ الشَّقاَء علَى األشقِني مصبوبوإ
 ) طويل: (وقال. فوقف عليه بواو

 )٣(بكاء علَى عمرو وما كان أصربا  أرى أم عمرٍو ودمعها قد حتدرا    
 : وقال. فوقف باأللف

 )٤(ِقفَا نبِك ِمن ِذكْرى حبيٍب ومنـزيل
ال يعوض يف الرفع وال ومنهم من يعوض ألفًا يف النصب خلفتِّه و. فوقف بالياء
 ورأيت زيدا وهو أحسن ،هذا زيد، ومررت بزيد:  فيقول؛يف اجلر شيئًا لثقلها

 . وبه القرآن الكرمي. املذاهب
 ويرؤم احلركة يف الرفع ، كاملذهب األول؛ومنهم من يعوض ألفًا يف النصب

ا على البيان، ويسمعه اجلليس املُصاِقبوقد قُرئ ِبِه . فيشري إليها بنفٍس ضعيف حرص
 . ]١: اإلخالص[ قُلْ هو اُهللا أَحد :يف القرآن يف ِمثْل قوله تعالَى

ومنهم من يشم احلركة ويشري إليها بشفتيه من غري صوت واإلمشام دون الرؤم 
 بعد مضي الدال يفهمه املُخاطب الناظر وال -بضم الشفتني-جاءين زيد : فيقول

 . ىيدركه السامع وال األعم
هذا جعفر، وال يكون : ومنهم من يضعف احلرف الذي يقف عليه فيقول

                                                           

 .١٥٧ :عدي بن زيد، وهو يف ديوانههو ) ١(
 .٢٢٧ :البيت يف الديوان) ٢(
 .٦٩ :ديوانال:  انظر،البيت المرئ القيس) ٣(
 . ٨ :الديوان: ، انظرهو أول بيت من املعلقة )٤(



 ٢٨٤ كشف املشكل يف النحو

 . هذا زيد: التضعيف إال يف ما قبل آخره متحرك لئال يلتقي ساكنان ال جيوز
وروي عن بعض أهل النحو أنَّ الرؤم واإلمشام والتضعيف ال يكونُ إال يف 

ِمعيف الشعر مع املنصوب قال املرفوع وذلك غري واضح يف التضعيف ألنه أكثر ما س 
 ) رجز: (بعضهم

 )١(ضخم يِحب اخلُلُق األضخما
 ) رجز: (وقال آخر

 لَقَد خِشيت أنْ أرى جدبَّا
 يف عاِمنا ذا بعدمـا أخصبَّا 
 )٢(ِمثْل احلريق وافـق القصبَّا  

 ا الرؤم واإلمشام فال جيوزان البتة يف املنصوب إذْ ال وجها ويفتحان يف فأمملَه
 . ارور

: ومنهم من ينقل حركة احلرف الذي يقف عليه إىل احلرف الذي قبله فيقول
وكثريا ما تستعمله العامة يف األفعال املاضية من حنو ضربه . جاءين زيد، وهذا عمرو

 ) طويل: (وشتمه، وهو ضعيف جدا وأكثر النحويني ال جييزه إال للشاعر وأنشدوا عليه
حنا وقاِبلَها قالت أعاممع ٣(ج( 

 ) متقارب: (وقال امرؤ القيس
 )٤(وأفلت ِمنها ابن عمرٍو حجر وهر تصيد قلوب الرِّجاِل      

 : وقال آخر. وامسه حجر بن عمرٍو، وبسكون اجليِم
هقَصفَو هنِقر اهتَّى أتح   هصبا هانُ شديدبي٥(قد كان ش( 

ينتقل إال إىل حرف ساكن مثل امليم ِمن عمرو فإن كان متحركًا سكنته وال 
فوقصه ساكنة الصاد، مث تنقل ضمة اهلاء إىل الصاد فيجيء : قبل النقل فقُلت يف مثل

                                                           

 .١/١١:  الكتاب:، انظرالبيت نسبه سيبويه إىل رؤبة) ١(
 .٢/٢٨٢:  الكتاب:، انظراألبيات نسبت إىل رؤبة) ٢(
  .، دون نسبة٢/٣٩ :البيت من شواهد الكتاب) ٣(
 . ١٥٥: ديوانهيف البيت ) ٤(
 .) وقص (:، مادة٣/١٠٦١: البيت يف الصحاح للجوهري) ٥(



ف املشكل يف النحوكش٢٨٥ 

وال أعرفهم يسكنون املنقول إليه إال إذا كانت حركته فتحة فقط دون . فوقصه
ل إال الضمة دون سائر احلركات الضمة والكسرة؛ ألن الفتح أخو السكون وال تنق

 . وباهللا التوفيق والتسديد. فافهم ذلك
 َبــاُب األلفـات

وِهي نيف ومخسون ألفًا وأكثرها ظاهر ال حاجة ِبنا إىل ِذكْره ومنها ما قد 
وإنما جيب أن نذكر ها هنا أمهها وأكثرها استعماالً . اندرج يف أثناء الكتاب
وأحلقنا هذا . ألف وصل، وألف قطع، وألف أصل: لفاتوإشكاالً وذلك ثالث أ

الباب بالذي قبله لقرب ما بني الوصل والقطع والوقف كما جعلنا باب الوقف 
عقيب باب التنوين لقرب ما بينهما وقد كان جيب أن تكون هذه الثالثة يف الكتاب 

 . الرابع مع القراءة ولكن أوردناها هاهنا توطئةً وختفيفًا
 فألف الوصل، يف األمساء واألفعال دونَ احلروف غالبا، وهي من األمساء :فصلٌ

ابن، وابنة، وامرأة، وامرؤ، واثنتان، واثنان، واسم وألف : يف عشرة فقط وهي
: السني، والتاء، وألف امين يف أحد القولني، وألف مصدر اخلُماسي والسداسي مثل

. هذه من ألفات األمساء فقطع أو أصلٌاقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا، وما عدا 
الرجل والغالم ولذلك : ومل توجد ألف الوصل من احلروف إال مع الم املعرفة مثل

اضرب، : وهي تكون من األفعال يف الفعل الثُالثي إذا وقع أمرا مثل. قُلنا غالبا
 يا فُالن، اقتدر يا فالن، واستخرج: ويف اخلماسي والسداسي أمرا وخربا مثل. ادخل

 . واستخرج فالنٌ
أخرها أن يكون الفعل ثالثيا أو خماسيا : واعتربها يف الفعل بأحد ثالثة أشياء

ضرب : والثاين أن يكون حرف املضارعة يف املستقبل مفتوحا مثل. أو سداسيا
 . ، واستخرج يستخرجيقتدريضِرب، واقتدر 
اضرب . ، أو مكسورة مثل ادخلأن تكون األلف مضمومة يف نفسها: والثالث

اقتدر، : اضرب، اعلم، ومثله: فتكسر إذا كان قبل آخر الفعل مكسورا أو مفتوحا مثل
استخرج، واقتدر فالن، وتضم إذا كان ما قبل آخر الفعل مضموما من حنو، ادخل 

فحكمها أنها تثبت ابتداًء يف اللفظ . اخرج فإذا ثبت عندك معرفة األلف ألف وصل
 وتسقط يف ]١٩٤: البقرة[ واعلَموا أَنَّ اَهللا :اضرب، ادخل، قال تعاىل: خلط مثلوا
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 ]١٩: العلق[ واسجد واقْتِرب :الوصل من اللفظ، وتثبت يف اخلط يف قوله تعاىل
ك خري أم ـأبن: لـفإن دخلت عليها مهزة استفهام سقطت من اللفظ واخلط مث

أَتَّخذْتم ِعند اِهللا  و .]١٥٣: الصافات[ اِت علَى الْبِننيأَصطَفَى الْبن وك؟،ـأب
 فقد صار لَها ثالثة أحكام يف ثالث حاالت تثبت يف االبتداء ]٨٠: البقرة[  عهدا

وتسقط مع مهزة االستفهام لفظًا . وتثبت يف الوصل خطًا، وتسقط لفظًا. لفظًا وخطًا
ها تثبت مع مهزة االستفهام فرقًا بني االستفهام، واخلرب  إال ألف الم املعرفة فإناوخطً
وإنما تسقط هذه األلف خاصة دونَ غريها إذا . أالرجل عندك؟ أاهللا أِذنَ لكم؟: مثل

: الروم[ ِهللا األمر ِمن قَبلُ وِمن بعد .للرجل عندي مالٌ: دخلت عليها الم اجلرِّ مثل
 .  البنك ِعندي حق، مل تسقط يف اخلط فافهم ذلك: فتسقط لفظًا وخطًا ولو قُلت]٤

وألف القطع تدخل األمساء واألفعال واحلروف فهي من األمساء يف كل : فصلٌ
أب، وأخ، وأم، وأخت، وإبراهيم، : اسم أولـه مهزة ِسوى العشرة املذكورة مثل
ا، وأم، إنّ وأنّ وأال، وإىل، وأم:  مثل؛وإمساعيل، وألفات احلروف ألفات قطع كلها

وما أشبه ذلك سوى ألف الم املعرفة وألف القطع من األفعال يف كل فعل . وإالّ
أكرم، وأعطى، وأعطْ، واعتربها يف األفعال بأحد ثالثة أشياء : رباِعي أوله مهزة مثل

 . أكرم وأِكرم، وأعطى، وأعِط: أن تكون األلف مفتوحة يف اخلرب واألمر مثل: منها
 .يعِطي، ويكِْرم: ن حرف املُضارعة يف املستقبل مضموما مثلأن يكو: والثاين
أن يكون الفعل رباعيا وألف املخرب عن نفسه ألف قطع علَى كل حاٍل : والثالث

أنا أقوم، وأضرب، وأقتدر، وأستخرج فإذا عرفت ألف القطع فحكُمها أنها تثبت : مثل
جاءين أمحد، وإبراهيم، وأعِط زيدا، :  تقولخطًا ولفظَا ابتداًء ووصالً خمففة فيهما مجيعا

 منهم من :فيها ثالثة مذاهب أو أكرمه، فإذا دخلت عليها مهزة االستفهام فللعرِب
. ]٦: البقرة[  أَأَنذَرتهم  ،]١٣: احلشر[  َألنتم أَشد رهبةً : يحققها مجيعا فيقول
 ) طويل: (قال زياد األعجم

 )١(فَطَار وهذا شخصكم غري طَاِئِر  با    ألَّئتم مع البقِْل واأأنتم أولَى ِج
أآنت، أآنذرم، : ومنهم من يمد بينهما مدة ويجيء مزة بني بني فيقول

                                                           

 .٢/١٥٣٩:  شرح احلماسة للمرزوقي:، انظراد األعجمالبيت لزي) ١(



ف املشكل يف النحوكش٢٨٧ 

 ) طويل: (قال الشاعر. ]١١٦: املائدة[ أَأَنت قُلْت ِللنَّاِس :وقد قرئ
 )١(قاِء أآنِت أم أم ساِلِموبني الّن    أيا ظبية الوعساِء بني ِحويسٍل 

 ) بسيط: (ومثله أليب متام وجتاوز احلد
     وِّكما يف عددكَانَ أنكأ ح نم األحد فُك املَاِضي أميس ٢(أآنت أم( 

أَأَنت قُلْت  : ومنهم من يوهن مهزة القطع وحيقق مهزة االستفهام وقد قُرئ
 . ]١١٦: املائدة[ ِللنَّاِس

 وألف األصل تكون يف األمساء واألفعال وال تكون يف احلروف ألا ال :فصل
تعرف إال بالوزن واحلروف ال توزن وإنما تقع فاء يف الكلمة أو عينا أو الما، فاليت 

: وأمر، وأخذ، وأكْل، واليت تلزم العني. أرض، وأمر، وأخذ، وأكَل: تلزم الفاء مثل
فإذا . حناء وقُثاء، وقرأ، يقرأ:  تلزم الالم مثلواليت. رأس، وفأس، وسأل، وزأر

عرفتها فحكمها حكم ألف القطع يف ثبوِتها لفظًا، وخطًا ووصالً وابتداء والفرق 
أن ألف األصل تثبت يف املاضي واحلَال واملستقبل واملصدر والفاعل واملفعول : بينهما

فهو آكل . ، سيأكل أكالًأكل، يأكل: والظرف واآللة والنهي، وتسقط يف األمر مثل
والنهي ال تأكل فإذا ِصرت إىل األمر . واملفعول مأكول والظرف مأكل واآللة مئكلة

وألف القطع . ]٢١١: البقرة[ سلْ بِني ِإسراِئيلَ . كُل، خذ، مر: أسقطتها فقلت
زن تثبت يف املاضي واألمر واملصدر وتسقط يف سائر ما ذكرنا ألنها زائدة يف الو

أكرم زيد، وأكرم يا زيد، إكراما بوزن أفعل، وأفِعل فهي تقع قبل الفاء : فتقول
يكِرم، وسيكِْرم، وهو مكِْرم واملفعول مكرم وظرف الزمان واملكان : زائدة مث تقول

 .  فافهم ذلك.مكْرم أيضا، واآللة مكرمة القوم، والنهي ال تكرم
 

                                                           

 .٦١٢: البيت لذي الرمة، وهو يف ديوانه) ١(
 . ٩٨: البيت يف ديوان أيب متام) ٢(



 ٢٨٨ كشف املشكل يف النحو

 َبـاُب الحَكـاية
 ؟أّما ما اِحلكاية؟ وعلَى كم تنقسم؟ وما أحكامها: الثة أسئلةوفيه ث
 . إعادة الكالم احملكي لفظًا أو معىن: أما ما احلكاية؟ فهي: فصل

فحكايةُ املعىن تكون بلفٍظ منصوب، وانتصابه علَى النعت ملصدر حمذوف فإذا 
حقًا، أو : لتاهللا خلق السماوات واألرض، وحكيت معىن قوله له قُ: قال القائل

إن اهللا ثالث ثالثة، أو عزير بن اهللا : وكذلك لو قال. قوالً حقًا: صدقًا، واملعىن قلت
 . باِطالً أو كذبا، أو كفرا، وما أشبه ذلك: قُلت: قُلت له

جاءين : وحكاية اللفظ إعادة الكالم احملكي على ما هو عليه حنو أن تقول
ن زيد؟ وتقول: فتقول. زيدم : ا فتقولرأيتا؟ وتقول: زيدبزيٍد: من زيد مررت .

 . من زيٍد؟: فتقول
ِحكاية : وأما على كم تنقسم احلكاية، فهي تنقسم على ثالثة أقسام: فصل

 . املعارف، وحكاية النكرات، وحكاية اجلُمل
جاءين : فإذا أحكيت معرفة أوردا علَى لفظها وإعراِبها كما مثلت لك يف

ز. زيد ا، ومررت بزيٍدورأيتاهللا فتقول: ومثله. يد اهللا؟: جاءين عبد من عبد .
 . من عبِد اهللا؟: فتقول. ومررت بعبِد اهللا. من عبد اهللا؟: ورأيت عبد اهللا، فتقول

وحكاية النكرات ختتلف، فإن كانت لعاقل لَم تعد لفظ املتكلم وحكيتها ِبمن 
 يف النصب، وياًء يف اجلر وتثين على ذلك، وجتمع إال أنك تزيد واوا يف الرفع وألفًا

وإن . منا: قلت. رأيت رجالً: وإن قال. منو: قُلت. جاءين رجل: فإذا قال. وتؤنث
أو رجلني، أو رجال، أو رجاالً، . رجالن: مين، وإن قال: قُلْت. مررت برجٍل: قال

نِني، أو منون، ومنني: أو رجاٍل، قُلتمنان وم .جاءتين امرأة أو : ث فقالفإن أن
ِمنه أو منتان، بسكون النون، ومنتني يف النصب واجلر : قلت. امرأتان، أو نساٌء

ومنات يف اجلمع بتاء مضمومة رفعا مكسورة نصبا وجرا فهذه احلروف يف حكاية 
العاقل النكرة ويكفيك عن إعادة االسم، فإن كانت النكرة لغري عاقل حكيتها بأي 

ملن قال هذا : يت اإلعراب على أي، وأجريت ِبها عن إعادة االسم أيضا فقلتوأجر
 . أي، وأيا، وأي: مجل، أو محار، ورأيت مجالً، ومررت جبمٍل

إعادة اللفظ على حاله بغري من وأي، وإمنا تحكي بقال : وحكاية اجلمل هي



ف املشكل يف النحوكش٢٨٩ 

أيت زيدا قائما، وكذلك ر: فإذا قال. أو قالت، أو قُلن، وما أشبه من ألفاظ القول
لو قال مررت بعمرو، أو قال هذا عبد اهللا، أعدت اللفظ حكاية بالقول ورمبا حكَى 

: مترتان فقال: ا بغري قول وهو قليلٌ كما روي أنّ رجالً قال آلخرظًبعض العرب لف
 لست بقرشيا فحكى اللفظ: لست قُرشيا، فقال: وقال آخر لرجل. دعنا من مترتان

 : ومل ينظر إىل حرف اجلر قال ذو الرمة
 )١(فقُلت ِلصيدح انتِجِعي ِبالَال   سِمعت النَّاس ينتِجعونَ غيثًا       

الناس ينتجعون غيثًا، . مسعت قول الناس: فرفع الناس، على احلكاية والتقدير
اءين ج: فتقول قال. جاءِني أخيك: وكذلك لو حلَن املتكلم حلكيت حلنه كأن تقول

  ]٦٣: طه[ قَالُوا ِإنْ هذَاِن لَساِحراِن : وعليه فسر بعضهم قول اهللا تعاىل،أخيك
 . ويف اآلية وجوه أخر

أنك إذا أدخلت واو العطف على من :  منهاةٌ؛وأما أحكام احلكاية فكثري: فصل
 ومن زيد؟ :قلت. ومررت بزيٍد. جاءين زيد، ورأيت زيدا: مل جيز إال الرفع فإذا قال

رأيت زيدا : بالرفع ال غري وكذلك لو نعت أو عطف مل جيز إال الرفع، فإذا قال
 . من زيد الظريف؟ أو من زيد وعمرو يا هذا: الظريف، أو مررت بزيٍد وعمرٍو، وقلت

أن املتكلم إذا مجع بني من يعقل وما ال يعقل يف النكرات حكيت من : ومنها
بأي، إالّ أنه إذا قدم العاقل مل تلحق من عالمة إعراب يعقل مبن، وما ال يعقل 

: وإن أخر من يعقل أحلقت من، وأيا العالمات مثال التقدمي، قوهلم. وأحلقتها أيا
من وأي، : فتقول. جاءين رجلٌ وِحمار، ورأيت رجالً ومحارا، ومررت برجٍل ومحاٍر

ين ِحمار، ورجل، ورأيت ِحمارا ورجالً جاء: ومٍن، وأيان ومن وأي، ومثال التأخري
 . أي ومنو وأيا ومنا، وأي ومِني: فتقول. ومررت ِبحماٍر، ورجٍل

رأيت زيدا وبعريا أو مررت : ولو كان بدل النكرة العاقل معرفة حنو أن تقول
ل ومن زيد؟ ترفع زيدا على كل حال ألج. من زيد؟ وأيا وأي: ببعري وزيٍد، لقلت

بعري : ولو جِمع بني نكرتني ال تعقالن فقال. العطف جتري أيا بوجوه اإلعراب
بعريان ومحاران، أو بعران : أيان، وأين، ولو قال: لقلت. ومحارا أو بعريا ومحارا

                                                           

 .٣١٥ :، ويف اجلمل٥٢٨ :البيت يف ديوانه) ١(
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ان يف مجيع ذلك: لقلت. ومحريات. أيه وأيتان وأيفإن جاء بعاقلني . ويف مؤنثه أي
: قُلت.  رجلٌ وامرأة، أو رجالن وامرأتان، أو رجال ونساءجاءين: فقال: مختلفني

جاءين زيد : من ومنه، ومن، ومنتان، ومن ومنات، فإن كانت إحدامها معرفة، وقال
من زيد؟ : رفعت زيدا وقُلت. ورجلٌ، أو رأيت زيدا ورجالً، أو مررت بزيٍد ورجٍل

 .أحكام احلكاية واهللا أعلمفهذه . ومن زيد، ومنا ومن زيد ومين. ومنو
 َبـاُب أصول الممـدود

 ؟ ما املمدود؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة
: كل كلمة كان آخرها مهزة بعد ألف زائدة مثل: أما املمدود فهو: فصل

: حناء، وِكساء، وحرباء، ومحراء، فأصله اهلمزة، وأصول اهلمزة أربعة أصلية مثل
.    حنأت باحلناء، وأقثأت األرض: ألا تثبت يف التصريف يف قولك. ثاءحناء، وقُ

 .-أي كثر فيها القثاء-
ألا تنقلب يف كساء من واو . كساء، ورداء: ومنقلبةٌ من واو أو ياء مثل

 . الكسوة، ويف رداء من ياء الردية، وهي حالة املُرتدي
فإن مهزة هذه وشبهه . وقُوباءحرباء، وزيزاء، وفيفاء، وسيساء، : وملحقة مثل
 . ِسربال، وقرطاس: فَعالَل، مثل. ألن وزن حرباء. ملحقة باألصلية

 . ومنهم من جيعلها ملحقة مزة التأنيث فلذلك ال يصرفها
محراء وصحراء وما أشبه ذلك من كل ما ال : وزائدة علما للتأنيث يف مثل

يث ولزوم التأنيث وهذا الفرق ما بينها وبني ينصرف ألن مهزته تقع بعد الالم فمنعه التأن
 . ألن الثالثة األول متصرفةٌ إال امللحقة فيجوز منعها الصرف وصرفها أجود. ما قبلها

مسموع ومقيس، فاملسموع يرجع فيه : واملمدود ينقسم على ضربني: فصل
وصالة  -جبل مبكة-، وحراء -القطران-السماء، والضياء، واهلناء : إىل السماع مثل

 . العشاء
يعتمد فيه على القياس، وهو كل ما استمر على أصل واستدل عليه : واملقيس
مصدر فعل : ومثل. الدعاء، والنداء، والثغاء، والرغاء: األصوات حنو: بوزن، مثل

وأفعل يفعل، وفاعل يفَاعل وافتعل، . يفعل بكسر عني املستقبل، وفتح عني املاضي
بغاًء . بغى يبغي، ورامي يراِمي:  مثال اجلميع على الترتيب.يفتعل واستفعل يستفعل



ف املشكل يف النحوكش٢٩١ 

 ) طويل: (، وقال الشاعر]٣٣: النور[ علَى الِْبغاِء ِإنْ أَردنَ :ورماًء، قال اهللا تعاىل
 )١(ولَِكنَّ عهِدي بالّنصاِل قَِدمي  ولو كُنت أسطيع الّرماء رميتها        

 . واستحىي استحياًء. تماًءوانتمى ان. وأعطى إعطاًء
وكتابنا هذا ال يسع استيفاء . واملمدود واملقصور ِعلم واسع مستقلٌ بنفسه

وإمنا نذكر منها ما يكثر استعماله وسترى ذلك إن . شرِحهما إذ الغرض ِبِه غريمها
 . شاء اهللا أبوابا مبوبة

ت اهلمزة أصلية وأما أحكام املمدود فكثري منها أنه إذا نسب وكان: فصل
حناِئي، وِقثائي، وإن كانت منقلبة جاز وجهان تشبيهها : نسبت على اللفظ مثل

ِكسائي، وكساوي، وعطائي، : واألول أجود مثل. باألصلية وردها إىل أصلها
 .  وعطاوي، ألنها منقلبة من يكسو، ومن عطا يعطو

: سب على اللفظ مثلالن: أجودمها القلب، والثاين: وإن كانت ملحقة فوجهان
 . حرباويِّ، وحربائي

 . محرواي: القلب ال غري مثل: وإن كانت زائدة للتأنيث فوجه واحد وهو
ومن أحكامه يف التصغري أنك إذا صغرته سقطت األلف من اخلط يف األصلية 

وإن كانت منقلبة أو ملحقة سقطت اهلمزة أصالً . حنيين: فقلت. وانقلبت اهلمزة ياًء
كساء : األلف ياًء النكسار ما قبلها وأدغمت فيها ياء التصغري فقيل يف مثلوانقلبت 

 وحريي ،ىدغم، -يا مشددة-وحرباء، كُسوإن كانت للتأنيث مل تقلب ومل ت 
 . محرياء، وصفرياء: وأبقيتها على لفظها فقلت يف محراء، وصفراء

فعالل مثل حناين  : أن مجع ما فيه األلف األصلية:ومن أحكامها يف التكسري
أكسية، وأردية، ومجع ما فيه امللحقة فعايل : وقثائي، ومجع ما فيه املنقلبة أفعلة مثل

حمر، وصفر : ومجع ما فيه الزائدة فُعل إذا كان صفة مثل. مرايب وزيازي: مثل
صحاري :  مثليعذارى وصحارى، وجيوز فعاِل: وفَعاىل إذا كان غري صفة مثل

 . تقلب األلف ياًء
ويف املنقلبة . مناءان: ومن أحكامه يف التثنية أن األصلية تثنى على اللفظ مثل

                                                           

 .، دون نسبة ٦٢/ الكامل يف العروض والقوايف: انظر) ١(



 ٢٩٢ كشف املشكل يف النحو

كساءان، وجيوز كساوان، وردايان، ويف : أجودمها التثنية على اللفظ مثل: وجهان
: ويف الزائدة. حرباوان، وحرباءان: أجودمها القلب تقول: امللحقة أيضا وجهان

 .  غريمحراوان ال: واحد وهو القلب، تقول
فهذه أحكام املمدود يف التثنية والتكسري والنسب، والتصغري فأما أحكامه يف 

 . اخلط فستأيت يف باِب اخلِط إن شاء اهللا تعاىل
 َبـاُب ُأُصـول المقصور

 ؟ ما املقصور؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة
ة من اهلمزة، وقيل له كل كلمة آخرها ألف مفرد: أما ما املقصور، فهو: فصل

 وهو مثل اهلُدى واملَولَى، -أي حِبس-مقصور ألنه قُِصر عن املد واإلعراب 
والفرق بني ألف القصر ومهزة املد أنّ ألف القصر ال تقع يف . واملصطفى، واملستدعى

فىت وموىل ومستدعى، ويف غري : املقصور املنصرف إال موقع الم الكلمة يف مثل
ومهزة املدِّ تقع مرة الما . حبلى، وسكرى، وجمادى: ية الالم يف مثلاملنصرف مثن

وذلك يف األصلية، واملنقلبة وامللحقة وتقع مرة خامسة للقاء بينها وبني الم الكلمة 
 . محراء وطرفاء وأنبياء: ألف ساكنة يف مثل

 . مسموع، ومقيس: واملقصور ينقسم على ضربني: فصل
 . ى، والطَوى، والردى، والعصااهلُد: مثل: فاملسموع
ِكسرى : حبلى، وفعلى حنو: فُعلى حنو: كل ما اطرد يف وزنه مثل: واملقيس

سكَارى، ومجع فُعلة : غَضبى، وصرعى، وفُعالَى مثل: وفَعلى يف غري األلوان مثل
ز  ومن األفعال ما جاو-وهو الكذب-كنية، وكُنى، وِفرية، وِفرى : وفِعلة مثل
ألقى والتقى واستلقى، ومن املصادر والظروف وأمساء املفعولني وستراه : الثالثي مثل

 . مبينا إن شاء اهللا سبحانه
 خمتلفة كاختالف أحكام املمدود يف نسبته ةوأما أحكام املقصور فكثري: فصل

 . وتصغريه وتثنيته، وتكسريه وكنايته
ب ألف القصر واوا سواء أكانت أما النسب إليه فله أصلٌ واحد وهو أنك تقل

حبلِوي، :  فتقول يف النسب إىل حبلَى؛علما للتانيث أو منقلبة من ياء أو واو
ى، وعصا عصوي، وسكَارى سكاروي، وكُنى كنوي، وِفرى رووكسرى، كَس



ف املشكل يف النحوكش٢٩٣ 

ومستدعى مستدعوي ،وىل مولويوم ،فروي . 
فىت، : ا كان منه ثُالثيا مذكرا، أو مؤنثًا مثلوأما التصغري فله ثالثة أصول فم

وعصا، قلبت ألفه ياًء ومل تنظر إىل أصلها سواء كانت من الياء أو من الواو فقلت يف 
وعصية، وما كان منه . وقفًا، ورحى، وعصا، فيت، وقُفي، ورحي، وعصي: مثل فىت

دخل يف حكم املنقوص فقلت يف فوق الثالثي مذكرا صغرته خرج من باب املقصور، و
 . موىل وجمتىب، ومستدعى مويلٌ ومجيب تعيد اخلماسي إىل الثالثي على أصل التصغري

وأما التثنية فما كان منه فوق الرباعي قلبت ألف القصر فيه ياًء على اإلطالق 
منه حبليان، وجمتبيان، ومستدعيان، وما كان : فقلت يف حبلى، وجمتىب، ومستدعى

ثالثيا قلبت ألفه ياًء إن كانت من ذوات الياء أو واوا إن كانت من ذوات الواو 
وقد . فتيان، ورميان، وعصوان، وقفوان: فىت، وعصا، ورمى، وقفا: فقلت يف مثل

 . فرقنا بني ذوات الواو وذوات الياء يف باب التثنية فخذه من هناك
 ذوات الياء فأكثر ما جييء مجعه وأما تكسريه فمختلف فما كان منه ثُالثيا من

 . رحاءأفتيان، وفتية و: يف التكسري على فعالن وفعلة وأفعال مثل
وما كان من الثالثي من ذوات الواو فأكثر ما جييء مجعه بوزن فعل بكسر 

ِعِصي، وِقِفي، مجع عصا وقفا، وما كان من املذكر : الفاء والعني وتشديد الالم مثل
موىل، : مواٍل، ومجاب، ومداع، مجع: اد منقوصا كالتصغري مثلرباعيا فما فوقه ع
 . وجمتىب، ومستدعى

وما كان مؤنثًا رباعيا كسر على فعاىل مثل حباىل ونساء غضاىب، وسيأتيك 
 . أحكام كتابة املقصور يف مواضعها إن شاء اهللا سبحانه

 
 
 

 ،َمدُّ َوَما ُيْقَصر َفَال ُي،َباُب َما ُيَمدُّ َفَال ُيْقَصُر
 َوَما َيْقَصُر َوُيَمدُّ واْلَمْعَنى َواِحٌد

مفتوح األول، : أما ما يمد فال يقصر فهو على ثالثة أضرب: فصل
 . ومسكوره، ومضمومه



 ٢٩٤ كشف املشكل يف النحو

العطَاء، والسماء، والثناء، والبهاء، واهلَباء املنثور، والنماء، : فاملفتوح حنو قولك
، -الرجوع يف الرأي-والداء، والعياء، والبداء، وعليت عالء، . الزيادة، وبِرح اخلفاء

 -الزينة- والبهاء، -ضد الوعر-، والوالء من العتق، والوطاء -بقية النفس-والذماء 
ورجاء اجلرح برؤه، ورضي من الوفاء باللفاء والفَضاء والرخاء والدهاء والوضاءة 

داء االعتداُء، وسواء الشيء وسطه، واألشاءاحلسن، والقَواء خالء املرتل، والع        
ومن أمساء البلدان . -ِضعاف الطري-، والعباء مجع عباءة، والعضاء -النخل الصغار-

صنعاء، وبهراء، والروحاء، ومسرياء، وجلَوالء، ومن غريها بسر قربثاء وبراكاء 
 ) وافر: (قال الشاعر. القتال

اراِل أو الِفراكاُء الِقتر١(ب( 
، -من أبواب الريبوع- والقَاِصعاء، والناِفقَاء، والداماء -النتاج-السابياء و

 . احلوصال:  ومثله الباِقالء، فإن ثقال قَصر حنو-خمففًا-واحلوصالء 
 ) وافر: ( قال زهري؛اِهلجاء الشعر، واِجلالء: ومن مكسور األول

 )٢(و ِجالُءيِمني أو ِنفَار أ  فإنَّ احلقَّ مقطعه ثَالثٌ    
وِرثَاِء الناس واخلصاء، وقبلٌ بطاء، وِجالء السيف وِجالء . واِجلذاء من املُجاذاِة

واحلناء، والقثاء، . -املواالة بني الشيئني-ِهداء املرأة، والوالء :  ومثله؛ اجتالؤها:املرأة
 قال ،-اخلمر-والطالء .  والِعفاء الريش-السيب-ومساء القرطاس والِسباء . الدِّماء
 ) متقارب: (الشاعر

 )٣( كَما الذِّئب يكْنى أَبا جعده  ولكن هي اخلمر يكْنى الِطالَ     
 ) كامل: ( قال أوس بن حجر-القطران-واِهلناء 
      هحاِسنم دِّالً ال تبدوتبقِب  مالن واِضعاَء ماِهلن عض٤(ي( 

 :، قال حسان-الكفؤ-والشِّواء واِملراء واإلناء، والكفاء 
 )١(    وروح القُدِس لَيس لَه ِكفَاُء......................

                                                           

 .٧٩: ازمحالبيت يف ديوان بشر بن أيب ) ١(
 .٧٥/ صنع ثعلب. شرح ديوان زهري بن أيب سلمى: انظر )٢(
 .٣٧٢/ الشذور: البيت نسبه صاحب شذور الذهب إىل عبيد بن األبرص، انظر) ٣(
 .٨/١٢٩: شرح املفصلو، ٢/١٦٣: األمايل للقايل: انظر )٤(



ف املشكل يف النحوكش٢٩٥ 

. -يف املثل- )٢(بالرِّفاِء والبِنني:  من قوهلم-املال-صالة العشاء، والرِّفاء 
ورجلٌ حِسن . وظلمة طرمساء. -مستهم-وسيماء الصاحلني . الكربياء يف املساوات

جبل -، وحراء -اسم موضع-، واهلندباء شجر، وثرمداء -أي اهليئة-السحناء 
، -اخلالفة-، واخلليفاء -اخلطبة-، واخلطيباء -االختصاص-، واخلصيصاء -مبكة

 . لَوالَ اِخلليفاء ألذّنت: ومن كالم عمر
غُثَاًء  : ما رمي ِبِه السيلُ قال اهللا تعاىل. الغثاء واجلُفاء: وِمن مضموم األول

، والقُوباء معروفةٌ، ]١٧: الرعد[ فَأَمَّا الزَّبد فَيذْهب جفَاًء ،]٥: ألعلىا[ أَحوى
 ) رجز: (قَالَ الشاِعر

ن القُوباَء الرِّيقَهذِْهبلْ ت٣(ه( 
 -اسم الدابة احلامل-، وعشراء -اسم موضع-، وأدماء -اسم بلدة-وشعباء 

 ) كامل: (تمامقال أبو . الغلو-، والغلواء -نفساء-وامرأة 
 )٤(     ................قَدك أتئب أربيت يف الغلواِء 

 ) رجز: (قال العجاج. -وهو اسم ما ارتفع من األرض-وعدواَء 
 )٥(وإن أصاب عدواَء اجرمَّزا

ومل جييء على فُعالء مفردا إال هذه األلفاظ ألنه ِمن أمساء اجلموع حنو ظُرفاء 
قال .  واملُكّاء مشدد طائر-الصفري-مقيس املمدود وِمنه املُكاء وذلك من . وفقَهاء
 ) طويل: (الشاعر

 )٦(فَويلٌ ألهِل الّشاء والنكرات  إذا غَرد املُكاُء يف غَيِر وكِره     
 واملُالء ]٣٦: ص[ رخاًء حيثُ أَصاب :والرحاء الريح اللينة قال اهللا تعاىل

 ) بسيط: (مجع مالءة، قال الشاعر
                                                           

 .البيت سبق خترجيه) ١(
 .٢٥٧، ١/٢٥٦:  مجهرة األمثال:انظر) ٢(

 .  ٢/١٨٧): قوب(مادة ، ور إىل ابن قناذالبيت نسبه ابن منظ) ٣(
 .البيت تقدم خترجيه) ٤(
 .٨٣:  ديوانهيفالبيت ) ٥(
 .٢٦٠/ ، والصاحيب٢/٣٢: أمايل القايل: انظر )٦(



 ٢٩٦ كشف املشكل يف النحو

 )١(كَاد املَالء ِمن الكّتان يشتعلُ 
 ) متقارب: (والدباء مخففًا مجع دباءة مشدد، قال امرؤ القيس يصف فرسا

 )٢(ِمن اخلضر مغموسةٌ يف الغدر  إذا أقبلت قُلْت دبَّاءةٌ      
: طَاء، واملُطي-مصدر بغيت- منظره، وزهاؤه مقداره والبغاء :ورواء الشيء
 . ذكر اجلراد: القَرفصة، والغنطاء: التبختر، والقُرفصاء

مفتوح األول، : وأما ما يقصر فال يمد، فهو على ثالثة أضرب: فصل
 . ومكسوره، ومضمومه

، والشجى يف -التراب الرطب- الكرم، والندى -الندى: فاملفتوح األول مثل
: ، والقذى يف العني، قال الشاعر-احلزن-والشجا -والشيء املعترض . احلَلق

 ) متقارب(
 )٣(وِفي عينيك اِجلذع ال تبصره  أِفي العيِن تبِصر ِمِني القَذَى      

واخلَىن الفحش، والضنى املرض، والضوى اهلُزال، والطَوى اجلُوع، واألسى 
ى موضوع، والنوى احلزنُ، والونى التعب، والشرى احلكة، وتنفح اجلسد، والشر

البعد، والتوى اهلالك، وسلَى الناقة، والصدى طائر والصدى العطش، أيضا واملدى 
 .الغاية، وأنا يف ذَرى فُالن
العصا، وقفا اإلنسان، والقَرا الظهر، والقَنا الرماح، وقَنا : ومما يكتب باأللف

اه باهلاء، وقطَا مجع قطاة، واللّها مجع األنف املَصفا املَيل، والغضا شجر واحدته غَض
ورجلٌ . فتقول ناقةٌ شمجي أي سريعة. لَهاة، والفَال مجع فَالة مث تعود إىل الياء

ورهبويت ورمحويت ورجلٌ دلنظي أي غليظ، والشنفري بن . حجوجي أي طويل
 ) طويل: ( قال الشاعر-أي ذميم-، ورجلٌ ظواطري -اسم شاعر-مالك 

 )٤( بنى ضوطَرى لَوالَ الكَميَّ املُقَنَّعا.......        ..........
 . ومشى القَهقَرى، واخلَيزىل، واخلوزىل، والرتكى، واملرطى، والعنِقى

                                                           

 .٢٧ ديوانه، ص: ، انظرلقطاميلالبيت ) ١(
 .١٦٦/ ديوان امرئ القيس: انظر )٢(
 . مل أهتد لقائله )٣(
 .البيت جلرير وسبق خترجيه) ٤(



ف املشكل يف النحوكش٢٩٧ 

 ) رجز: (ومن أمساء البلدان خزازى ويروى أنه املهجم وإنَّ مهلِهالً غناها ِبقَوِلِه
 )١(عليا معد يوم فَتق الِرتوق  ه   من عرفَت يوم خزازى لَ   
 . خسران ونقص: حمى خىيي فإنه خيسرى أي: واٍد معروف وِمنه قوهلم-وخيبرى 

 وسِوى - واِحلجي العقل-واملعى واحد األمعاء-ِمىن مكة : واملكسور األول
با ورجل ، وِقرى الضيف والرِّ]٥٨: طه[ مكَانا سوى :مبعىن غري من قوله تعاىل

 . ِرضى واِجلِرشي النفس ومشى الدِّفَقَّي
ِإنَّك  :النهى العقل، وطُوى واٍد يف الشام قال اهللا تعاىل: واملضموم األول
واهلُدى والعال والقُرى، مجع قرية، . وسرى الليل. ]١٢: طه[ ِبالْواِد الْمقَدَِّس طُوى

   املُريطَى، جلدة أسفل البطن، واملُطَيطَى وسوى لغة يف ِسوى، والثريا والسريطَى و
، وتقول يف خليطَى والسهى الكَِذب والباِطل، والشقارى نبت -موضع بتهامة-

 . واخلُريقَى عظم الورك
الباء، والتاء، : ِهجاء احلروف: وأما ما يمد ويقصر واملعىن واحد فمثل: فصل

طاء، والظاء، والفاء، واهلاء، والياء إن شئت والثاء، واحلاء، واخلاء، والراء، وال
، -السعة-وكداء الدابة والشراء،واِهلجاء، والدهاء . مددا، وإنْ شئت قصرا

والفداء، واحلماء من احلُِمى، والزناء، والسقاء، والشقاء، والبكى من احلزن مقصور 
 : -رمحه اهللا-ومن الصوت ممدود وأنشد اخلليل 

ِني وحيع كَتكَاها    با بوِيلُ قَّ لَهكَاُء وال العِني البغا يم٢(و( 
 . وفحواء الكالم وهؤالء

. ويِلي هذا الباب ما يقصر فإذا غُري بعض حركاته مد واملعىن واحد: فصلٌ
 : فمن مفتوح األول

واألناء النعماء، والبأساء، والعلياء، والرغباء، والصحاء، والعالء، وبالء الثوب، 
 ) وافر: (قال احلطيئة. من الساعات

                                                           

 والبيت من الرجز وهو منسوب إليه يف مجهرة أشعار ،عدي بن ربيعة أخو كليب هو )١(
 . ٢١٩/ العرب للقرشي

 .٤/٢٩٢، ٣/٨٦: املقتضب: البيت حلسان بن ثابت انظر) ٢(



 ٢٩٨ كشف املشكل يف النحو

 )١( أَو الّشعرى فَطَالَ ِبي األناُء  وآنيت العشاَء إىل سهيٍل    
 ) سريع: (وقال العجاج يف بالء الثّوِب

 )٢(مر الّلياِلي وانِتقَالُ األحوال  واملَرُء يبِليه بالء السِّربالْ       
 ) رجز: (وى والقَال البغض، وماٌء رواٌء قَالَ الشاعروسواء لُغة يف ِس

    هلَيوِصيٌّ حناٌء وواٌء رم    ئِبيهتَّى تاِهِك حذا بأفْو٣(ه( 
وكان ِمن لغته كسر حرف املضارعة إذا فُِتح أول ذلك كله مد، وإن كسر أو 

 . ، والرغْبى، والعال، والضحىالنعمى، والبؤسى، والعلىي: ضم قُِصر فاملضموم مثل
غَير  : قال اهللا تعاىل-وقت حضور الشيء-الِبلَى، واإلنى : واملكسور مثل

اهِإن اِظِرينن ]ريد. ]٥٣: األحزابوِسوى، والقلى، وماء ِروى، قال ابن د  : 
 )٤(وطَّبق البطناِن بالْماِء الرِّوى

 

                                                           

 .٩٨ ، صديوانه: انظر )١(
 .٢/٨٦:  جمموع أشعار العرب، يفديوانه: انظر) ٢(
 .٩٧/ ، والنوادر٤/ لحقاتديوانه امل: انظرالبيت للزفيان السعدي، ) ٣(
 .١٢٦/ مقصورته: البيت البن دريد انظر )٤(



ف املشكل يف النحوكش٢٩٩ 

 ُه َمْعَنىَباُب َما ُيَمدُّ فَيُكون َل
 وَيقَصُر فيكون َلُه َمْعَنًى آخَر

والسناء من اد . فَِمن ذلك اهلَواء من اجلو، ممدود، وهوى النفس مقصور
. والثراء كثره املال ممدود، والثرى التراب مقصور. ممدود، وسىن الربق مقصور
 ممدود، ورجا والرجاء الطمع. والعشى يف العِني مقصور. والعشاء والغداء ممدودان

والفَتاء حداثة . والصفا الصخر مقصور. والصفاء من املُصافَاة ممدود. البئر مقصور
 ) وافر: (السن ممدود، والفَتى واحد الفتياِن مقصور، قال الشاعر يف املد والقصر مجيعا

  فَقَد ذَهب البَّشاشة والفتاُء  إذا عاش الفَتى مائتِني عاما   
واجلالء إذا أجلى . الء من اخللوة ممدود، واخلال احلشيش الرطب مقصورواخل

ولَوالَ أَن كَتب اُهللا علَيِهم الْجالََء  :خرجوا ممدود، قال تعاىل: القوم ِمن بلِدهم أي
مهذَّبلَع ]ن الشمس قال الشاعر ]٣: احلشرقَر ووِقيلَ ه مقصور الَ القَمروابن ج  : 

ِجالَ وطالَّأن امة تعرفوين ع الثّنايا   ا ابنى أضع الِعمت١( م( 
: الصافات[ فَنبذْناه ِبالْعراِء وهو سِقيم :والعراء املكانُ اخلايل، قال اهللا تعاىل

احلَفَا ِمن : فاء سريك ِبالَ نعٍل ممدود، ومثلهواحل. ، والعرى فناء الدار مقصور]١٤٥
. غمره الثوب ِمن حفاه إىل قفاه: وِمنه قوهلم.  القدم نفسه مقصورالشوِك وحلفى

واحلياء من االستحياء ممدود، . والنقاء النظافة ممدود، والنقى كثيب الرمل مقصور
هو ويف مليء : واملالء من قولك. وكذلك حياء الناقة ممدود، واحليا املطر مقصور

 . واملالء مجاعة الناس مهموز من غري هذا البابممدود، وامللى من األرض مقصور، 
. قليلُ الغناء: فُالن قليل اجلداء عنك أي:  اإلعناء ممدود من قوِلك:واجلَداء

والنسى النسية، . ما يغين، واجلدى العطية، مقصور: ما جيدي عنك، أي: وتقول
 ضد :والوراء.  اخلَاِلي ممدود واخلَوى اجلوع مقصور وكذلك من اخلُلوِّ:واخلُواِء

والدواء املستعمل للتداوي ممدود والدوى . األمام ممدود، والورى اخللق مقصور
 : قال ابن دريد. الرجلُ العي مقصور

                                                           

، ١٧/ له يف األصمعيات البيت نسب إىل سحيم بن وثيل الرياحي، وهو من قصيده) ١(
 .١/١٢٣: واخلزانة
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 مالَت أداةُ الرجِل باِجلبِس الّدوى
 ) رجز:  (والبراء من املُباراة ممدود، والبرى التراب مقصور، قَالَ

 )١(برىبفي امرٍئ فاخركُم عقر ال
ى القلعة مقصورحوالو ممدود حاء اهلَربمن . والو جاء االمتناع ممدودوالو

 : لَيس علَيِه وجاٌء ممدود، والوجى ثقب اخلفِّ مقصور، قالَ األعشى: قوهلم
 )٢(تمِشي اهلُوينى كَما يمِشي الوِجي الوِحلُ

 : واجلَواء اسم موضع ممدود، قَالَ عنترة
 )٣(يا دار عبلَةَ باِجلواء تكلَِّمي

ويروى بكسِر اجليم، وهو األصح، واِجلوى داٌء يأخذُ يف الصدر مقصور، والفَناء 
والذَّكاء العقلُ ممدود، والذكا من . ذهاب الشيِء ممدود، والفَنى ِعنب الثعلب مقصور

ار مقصورم. الن اإلعفاء ممدود، وكذِلك فاء ِمنوالع لَدفا وار خالؤها والعفاء الدن ع
ورقْصاِر ماِحلم .والزكاء التزكي ممدود ،مقصور والكَرى النوم ممدود والكَراء طائر .

 . والزكَى ضد اخلسي وهما الزوج، والفرد مقصور هذا كُلُّه مفتوح األول
 ضد الفقِر مقصور، الِغناء من الصوِت ممدود، والِغنى: يف مكسور األول: فصل

والِعداء املواالة .  وكذلك ِلوى الرمِل مقصور،واللِّواء ِلواُء األمِري ممدود، واللِّوى موضع
دٍو مقصورع والِعدى مجع طويل: (قال امرؤ القيس. بني الشيئني ممدود ( 

 )٤(ٍء فيغسِلِدراَكًا ولَم ينضح ِبما   فَعادى ِعداَء بني ثَوٍر ونعجٍة       
ا مقصوروالِصلَى االصطالُء ِبه ،ار ممدودق . والصِّالُء النوالِصباُء ِمن الشو
واألىن وقت حضور . ممدود، والِصبى من الِصغر مقصور، واإلناء واحد األنية ممدود

ن ، وِلحاء الشجِر ِم]٥٣: األحزاب[ غَير ناِظِرين ِإناه :ومنه. الشيء مقصور
 .  جمع حلية مقصور:املالحاة ممدود، واللِّحى

                                                           

 .، وقد تقدم١٢١/ مقصورة ابن دريد: البيت البن دريد انظر) ١(
 .٥٥ : ديوانه:انظر) ٢(
 .١٤٢ : عنترةالبيت شرح ديوان) ٣(
  .٢٢ ، صالبيت يف ديوانه) ٤(
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. الرواء حسن املَنظَِر ممدود، الرؤى األحالم مقصور: يف مضموم األول: فصلٌ
والنهاء الزجاج . والدما مجع دمية مقصور، والدماء الصورة احلسنة ممدودة واهللا أعلم

ى العقلُ مقصورهوالن ،ا الوزن قليلٌ لثقله وقد مجع أكثر ما يف هذا الباب ابن وهذ. ممدود
 .دريد يف أبيات مصنوعة يذكر اللفظة يف أول البيت مقصورة ويذكرها يف القافية ممدودة

 َبـاُب الَمْمدود الَمقيـس
اعلم أنَّ هذا الباب يشتِملُ على علٍم واسع ألن كل وزن منه يدخل منه إىل 

وإنَّ هذا الباب والذي بعده ليكادان يأتيان على أكثر كالم . واد من املمدود عظيم
فتصفحهما تصفّح مثلك تصب منهما فوائد جليلة إن . الناس يف املمدود واملقصور
 . شاء اهللا سبحانه يف هذا الفنِّ

 . أمساء، ومصادر: واملمدود املقيس ينقسم إىل ضربني
 اسم مفرد يجمع على أفعلة كل: فاألمساء غري املصادر ستة أوزان، أوهلا: فصل

وغداء، وعشاء، من مفتوح األول ألن مجعه . كساء، ورداء، من مكسور األول: حنو
احلذاء، والرِّشاء، واإلناء، والرعاء، : وقس عليه مثل. أكسية وأردية، وأغذية وأعشية

الغِناء، والعطاء، : والوكاء، واللحاء، والغطاء، والقضاء، واللحاء، والفناء، ومثل
 . واجلزاء، وما أشبه ذلك

فقهاء، وأنبياء، : ما جاء على فُعالء وأفعالء، مجع فعيل، وفاعل، حنو: والثاين
مجع فقيه ونيب، وقس على الفُقهاء، ظُرفاء وخلفاء، وحكماء، وعلماء، وأدباء، 

ِإنَّما : وخطباء، وكُرماء، ونجالء، وعقُالء، وجهالء، وصغراء، وكُرباء، قال تعاىل
اُءيلَماِدِه الْعِعب ى اَهللا ِمنشخ ]٢٨: فاطر[ .وقال: فَاُءعذُرِّيَّةٌ ض ]٢٦٦: البقرة[ .

، ]٦٧: األحزاب[ سادتنا وكُبراَءنا :، وقال]٦٢: النمل[ حلَفَاَء اَألرِض: وقال
ياء، قال وقس على األنبياء، األوصياء، واألرعياء، وأولياء، وأشقياء، وأصفياء، وأده

 وما جعلَ أَدِعياَءكُم أَبناَءكُم :، وقال]٢٠: املائدة[ جعلَ ِفيكُم أَنِبياَء :تعاىل
]٤: األحزاب[وقال ،: اُء أُولَِئكِليأَو ]٣٢ٍ: األحقاف[ . 

: ما جاء على فعالء صفة ملؤنث لونا مما يكون مذكره أفعل حنو: والثالث
يضاء، وخضراء، وغَبراء، وحواء، وربداء، ألن املذكر أمحر، محراء، وصفراء، وب
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الطحناء، : وأبيض، وأصفر، وأغرب، وأحوى، وأربد، وقس عليه سائر األلوان مثل
بيضاَء  :، وقال]٦٩: البقرة[ بقَرةٌ صفْراُء :قال اهللا تعاىل. والوطفاء، والدهناء

لَذٍَّة لِّلشَّاِرِبني ]٤٦: الصافات[ . 
صحارى : ما جِمع من املؤنث علَى فعاىل فواحده ممدود مثل: والرابع

 . وهذا النوع قليل االستعمال. وصحراء، وعذارى، وعذراء
شكاء مجع شكوة، : مجع فعلة مفتوح األول ساكن الثاين مثل: واخلامس

ومل يشذ ِمن هذا الباب إال قُرى . وفروة، وفراء، وركوة، وركاء، وقس عليه بابه
 . مجع قرية فقصر وحده

: كل اسم آخره ياٌء، أو واو قبلها ساكن وهو ينقسم قسمني: السادس
 . منقوص، وغري منقوص
أب، وأخ، وحم، وهن، وذي مبعىن صاحب، وابن فهذا يجمع : فاملنقوص حنو

 .  بناءألذواء، واألهناء، واألمحاء، واأليف التكسري اآلباء، واآلخاء بوزنه، وا
ظٍيب، : فاملخفف مثل. مشدد، وخمفف: وص ينقسم أيضا قسمنيوغري املنق

 . ظباء، وِدالء بغري زوائد وأحناء وأحناء بزوائد علىوحني، ودلو، وحنو فيجمع
ال جيوز مهزه فالذي : ومشدد. مشدد جيوز مهزه: واملشدد ينقسم أيضا قسمني

ألضواء، شيء، ويفء، وضوء، وسوء، فيجمع األشياء، واألفياء، وا: يهمز مثل
حي، وعي، وجو، ونو، وبو، ودو ِمن أمساء القفرة : والذي ال يهمز مثل. واألسواء

وعدو جيمع على أحياء، وأعياء، وأجواء، وأنواء املطر وإيواء البهائم، جلود أوالدها 
 . إذا دحت وحشيت تبنا وشبهت هلا وأدواء مجع دو وأعداء مجع عدو

. ومصدر ال زيادة فيه: مصدر فيه الزيادة: نيفعلى ضرب: وأما املصادر: فصل
فمصدر كل فعل معتل الالم فيه زيادة ممدودة وذلك يف الرباعي، واخلماسي، 

ألقى إلقاء، واجتىب اجتباء، واستدعى استدعاء، وقس عليه باب : والسداسي حنو
 . أفعل وافتعل واستفعل فهو باب واسع إال ما كان يف أوله ميم

صوت، وغري صوٍت، : مصدر الثالثي وهو على ضربني: والضرب الثاين
، ورغَاء الناقة، -الصراخ-الدعاء، والنداء، والبكاء : فجمع األصوات ممدودة مثل

 وثُغاء الشاة، وعواء الذئب، وصواء الكلب، وضغاء الثعلب، وما أشبه ذلك وغري
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: ورا مثل بعض الوزن الواحد ممدودا وبعضه مقصيءاألصوات ال ينحصر بل جي
ِضي يرضى رضىر .مىى عيعم وعِمي .وتقول. وردي ردى لقى : هذا مقصور

 .  فناء وبقي بقاء ونفى الثوب نفاُءوفين. يلقى، ِلقاء
هدى هدى، ومحى : فهذا وشبهه ممدود ِمن فعل يفعل ومثله يف فعل يفعل مثل
فأما . ء أي طلبه ممدودمحى، مقصور وقَضى يقضي قضاًء وبىن بناًء وبغى الشيء بغا

زكَا : فالغالب عليه املد مثل. فعل يفعل بفتح العني يف املاضي وضمها يف املستقبل
 -محل البعري-الشيء يزكو زكاًء، ومنا مناء، ودعا دعاء، وشكا يشكو شكاًء، وجفى 

جفاء، فقس من هذا املصدر ما انقاس لك وارجع فيما أشكل عليك منه إىل السماع 
 . شاء اهللا تعاىلتصب إن 

 َباُب المقصور الَمِقيس
ضرب من املصادر، وضرب من األمساء غري : وهو ينقسم على ضربني

 :املصادر، فالذي من األمساء غري املصادر ستة أوزان
دنيا، وعليا، وبشرى، وأخرى، : فُعلى مضموم األول ساكن الثاين مثل: أوهلا 

 . لَى، وقس عليهوعظْمى، وصغرى، وكُبرى، وسفْ
عيسى، وذكرى، : ما جاء على ِفعلَى مكسور األول ساكن الثاين مثل: والثاين

 .  وقس عليه بابه-وهو العظم الناتئ خلف األذن-وشعرى، وكسرى، وذفرى 
ما جاء على وزن فَعلَى مفتوح األول ساكن الثاين ما مل يكن لونا : الثالث

غضىب، وسكرى، وعطشى، : فاملفرد مثل. أو جلمعغالبا فإنه يقصر سواء كان ملفرد 
وقلنا غالبا . قوم جرحى، وقتلى، وصرعى وأسرى: ويف اجلمع مثل قولك. وريا

 . احترازا من صحراء، وصحارى، وعذراء وعذارى، فإنه يمد
ما جاء على فُعالَى أو فَعالَى ِبضِم الفاء وفتحها سواء كان ملفرد أو : والرابع

 .  حبارى، وشهر جمادى، مضموم األول، ويف اجلمع فُرادى، وسكارى:مجع حنو
قوم حبارى، ونساء عذارى، : فأما مفتوح األول فأكثر ما جاء مجعا مثل

 . وصحارى، قمارى، منايا، وقضايا، ورزايا، وعرايا، وعطايا، وقس عليه بابه
: ن العني فيهما مجيعا حنومجع فعلة وفعلة مكسور الفاء أو مضمومها ساك: واخلامس

 . حلية وحلى وحلية، ولُحى وعروة، وعرى، ومدية، ومدى، وكُنية، وكُنى، وقس عليه بابه
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 كل اسم معتل جاء على وزن أفعل يف الفاعلني، ومفْعل يف :السادس
أعمى، وأعشى، وأحوى، وأدىن، وأعلى، وأقصى، وأشقى، : املفعولني، فالفاعلني حنو

معطى، وموىل، ومجتىب، ومستدعى، : واملفعول حنو.  وأهدى من إحدى األمموأتقى،
وقس عليه بابه، جتده بابا واسعا من ما حلقته الزيادة يف أوله ألفًا، أو ميما سواء أكان 

 . معها زائد غريمها أو مل يكن
:  أحدمها كل مصدر يف أوله ميم، مثل:واملصدر املقصور على ضربني: فصلٌ

 ومرمى، ومدعى، ومغزى، ومرتقى، ومستشفى، سواء كان رباعيا أو ملهى،
 . خماسيا أو سداسيا

ما جاء مقصورا من مصادر الثالثي وهو غري منحصر كما : والضرب الثاين
أخربتك فمن ذلك الرضى واهلُدى، والعمى، والعشا، يف العني، واحلمى، وأكثره 

ليت آخرها ألف وقد جاءت أمساء ممدودة ليس مسموع ومجيع ما ذكرناه يف األمساء ا
آخرها ألفًا مثل النيب يف قراءة بعضهم واحملي، والنسي، وفالن بري من ذلك، وقس 

 . عليه ما أشبهه
وأما األفعال فكل فعل صحيح العني آخره ألف فهو مقصور سواء : فصلٌ

 الياء، وغزا، كفى وسقى، ورمى، وي، وما أشبه ذلك من ذوات: أكان ثُالثيا مثل
ألقى، وأعطى، وأصفى، : وشكا، ودعا، ورجا، ومسا، من ذوات الواو أو رباعيا مثل

افتدى واقتدى، واعتدى، وانتمى، واحتمى، : أو خماسيا مثل. وأندى، وأخفى
، ىاستدعى واسترعى واستقصى، واستلق: أو سداسيا مثل. واجتىب، واجتىن

 . غىن، كل ذلك يقصرواستبقى، واستسقى، واستفىت، واست
جاء، وشاء، وساء، وناء : وأما معتل العني باأللف مما آخره مهزة فممدود مثل
رجع، وهذا النوع يزيد عينه : حبمله، وباء بإمثه، وقاء من القيء، وفاَء إىل أهله، أي

جاء، وشاء، وإن : فتجري عليها انفتحت كانت العني ألفًا مثل. حركة الفاء
 . جيء، وسيء فالن، وهو جييء ويفيء: اء، مثلانكسرت كانت ي

 . ينوء، ويبوء، ويسوء: وإن انضمت كانت واوا مثل
فإنه أصلٌ عظيم قد . فأما اهلمزة فساقطة يف اخلط لسكون ما قبلها فافهم ذلك

فسرت لك يف أبوابه أكثرها وأعطيتك من أقسامه أوفرها وكان سألين بعض إخواين 
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 شيئًا من أوزان املمدود واملقصور املقيس يف أبيات ممجع هل أ أنأيدهم اهللا تعاىل
 :  إليها بعد النسيان إليها ويعتمد عند اإلشكال عليها فقلت يف ذلكواخمتصرة لريجع

         سأمجعـه مبختصـٍر قَصِري ويف املمدوِد واملقصور علم 
 فخذه واختذه الدهر كـرتًا    وِقس منه النظري على النظِري

  وأنثى أفعل مـّد الـحريِر دوا مجع فعلة غري حرف   فم
غري حرٍف يعين : أراد جبمع فعلة شكوة، وشكاء، وركوة وركاء، وحنوه وقوله

وأراد بأنثى أفعل محراء، وصفراء، . قرية، وقرى، فإن قُرئ شذ من هذا األصل
بل أنه أمحر، وأصفر، ومد احلرير يعين مد احل: وشبهه، مما كان مذكره أفعل مثل

 . يسمى احلرير، رجع
 على فُعالَء فالصوت الشَّهري  وِمنه أفعالُء وكلُّ وزٍن        

أنبياء، وأوصياء، وفقهاء، وعلماء، وبابيهما، وأراد : أراد بأفعالء وفُعالء مثل
 . رجع. بالصوت الدعاء، والنداء، والثغاء، وشبهه

 الفعِل معتلِّ األخِريومجع    وواحد مجع أفعله فَعالٌ     
: عىن بأحد مجع أفعله، كساء، ورداء، وفناء، وعشاء، وغداء، ألن اجلمع مثل

أكسية، وأردية، وأفنية، وأغشية، وأغذية، وأراد جبمع الفعل مجع االسم بوزن فعل 
مفتوح األول ساكن الثاين ومكسور األول ساكن الثاين مما يكون واوا أو ياًء قد 

معتل : ا قبلها فصحت باحلركة وكان أصلها االعتالل ولذلك قالحتركت لسكون م
فهذا الباب كله ميد مجعه حنو ظيب وظباء، وشيء، وأشياء، وحي، . األخري توسعا

وأحياء، واسم، وأمساء، وابن، وأبناء، وأب، وآباء، وهلم يف مد هذا النوع كالم 
 . طويل واعتالل ليس هذا موضع ذكره، رجع

 ثُالثيا علَى مرِّ الدهوِر    فعل ليس يدعى    ومصدر كلِّ   
فإنها ممدودة أبدا مثال ألقَى إلقاء، . يريد مصدر الرباعي واخلُماسي والسداسي

 . وانتمى انتماء، واستدعى استدعاء، فاعرفه وقس عليه، رجع
 

 :فصل
 وِرفَعالَى أو فُعالَى غري ز   وللمقصور أوزانٌ فَِمنها     
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 . سكَارى وعذارى، وحبارى، وجمادى، رجع: أراد ِبفُعاىل وفَعالَى مجعا ومفردا مثل
 إذا منعوه أفْعل يف الذكوِر  وفُعلَى مث ِفعلَى مث فَعلَى      

فعلَى من مفتوح األول : أراد بقوله فُعلى وِفعلَى باب حبلَى، وكسرى وبقوله
 . رجع. محراء، ألن مذكرها أمحر: ما مل يكن لونا مث مثلغَضبى، وسكرى، وجرحى 

      عليه ميم زادذا عدٍد كثِري   وكُلُّ اسٍم ي وفعل صار 
فاملصدر حنو امللهى واملغذى، . االسم الذي يزاد عليه امليم مصدر، وغري مصدر

واملُعطَى من أمساَء املُجتبى واملستدعى : وغري املصدر مثل. واملرمى، وربما كان ظرفًا
املفعولني والفعل كثري العدد، وهو الرباِعي واخلُماسي، والسداسي، فإنها مقصورة 

 . رجع. أبدا
 وِفعلَة حتظ باألصل الكبِري  وِمنه مجع فُعلَة فالتزمه        

عروة، وعرى، وكسوة، وكُسى، وكُنية، : فجمع فعلة مضموم األول مثل
 . ِحلية وِحلى، وِلحية، وِلحى وبنية، ِبنى: علة مكسور األول مثلوكُىن، ومجع ِف

 . وباهللا التوفيق. وما أشبه ذلك فقس عليه تصب إن شاء اهللا سبحانه
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 ِآَتاُب التَّْصِريُف َوالَخطِّ َوَما َيّتِصُل بَذِلَك ِمَن الِقراَءِة
 وَما َيْفَتِقُر إلى َمْعِرَفِتِه الشَّاِعُر

 حمن الرحيمبسم اهللا الر
 : -رضي اهللا عنه-قال الشيخ أبو احلسن 

وجمٍل من اخلطِّ، . اعلم أنَّ هذا الكتاب يشتمل على مجل ِمن ِعلم التصريف
ألن . وجمل من صنعة الشعر غري مستوفاة وال مستقصى عليها. وجمل من الِقراءة

ا ِمنها ما يليق كل واحد من هذه العلوم األربعة ال يسعه كتاب كامل، وأوردنا هاهن
بكتابنا هذا ذكره وال حيسن باملتأدب جهلُه مما نرجو أن يكون فيه كفاية عن اإلطالة 

فأول ما نذكر من ذلك أبواب التصريف، مث أبواب اخلط ثانيا، . وداللة تنفي اجلهالة
 . مث أبواب القراءة ثالثًا، مث أبواب الشعر رابعا

إن شاء اهللا سبحانه، وباهللا التوفيق وعليه وسترى ذلك على هذا الترتيب 
 . أتوكلُ وهو املُعني وحسبنا اهللا وحده وكَفَى وِنعم الوكيلُ ونعم املوىل وِنعم النصري

 بـَاُب ِذْآِر الحـروِف
. يف معرفة خمارجها: والثاين. يف كمية عددها: األول: ولك فيه ثالثة أسئلة

 . ف املعاينيف كيفية قسمتها على اختال: والثالث
أما كمية العدد فتسعة وعشرون حرفًا، والناس خيتلفونَ يف ترتيبها يف : فصل

فأهل جند والسراة، وسائر اجلبال يعدوا على هذا الترتيب، : العدد على أربعة أقوال
أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ك، ل، م، و، ن، ص، ض، ط، ظ، ف، : وهو

 . ق، ر، ز، هـ، س، ش، ال، ي
 : يرتبوا على هذه الصورة: هلُ امةوأ

أ، ب، ت، ث، ح، خ، ج، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، 
 .ف، ق، ك، ل، م، و، ن، هـ، ال، ي

واحلُساب واملنجمون يعدوا هكذا وجيعلونه أصالً ملعرفة احلساب واجلُمل 
 : ومعرفة النجوم والربوج وغري ذلك مما يتصرفونَ فيه فيقولون

، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، أ
 . ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ
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فيجعلونَ األلف وما بعده إىل الطاء آحادا، والباء وما بعده إىل الصاد غري 
والقاف وما بعدها إىل العني مئني، وقد ألَّفوا منها للمتقربني . معجمات عشرات

 : قة فقالواألفاظًا يسهل حفظها متس
 .  خذ، ضظغثأجبد، هوز، حطي، كَلمن، صعفص، قرشت، 

 ملا يريدونَ من الفصل على ترتيِب خمارجها أوالً فأوالً: وأهل اللغة يرتبوا
وملا يقصدونه من األوزان واألبنية اليت يضعونَ . بينها ومعرفة الثقيل منها، واخلفيف

ملن أراد النظر فيها ومفتاحا لباب القياس عليها كُتبهم ومصنفام فيكون ذلك عونا 
فيبتدئونَ من أبعدها خمرجا من احللِق حىت ينتهوا إىل أقرا خمرجا إىل الشفة فيسوقوا 

 :هذا املساق
، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، ز، ط، )وهي اهلمزة(ع، ح، هـ، خ، ا، أ 

 . د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل، ن، ف، م، ي، واو، ألف
فلكل ثالثة منها خمرج ينسب إليه فواحد من أقصاه . عرفة خمارجهاوأما م: فصل

. وواحد من أوسطه وواحد من أدناه، وحنن نرتب األبعد أوالً فأوال، والذي دونه ثانيا
 . واألقرب ثالثًا يف مجيع ما ذكرنا ِمن ذلك يف هذا الفصل إن شاء اهللا سبحانه

لصدر، وهي، العني، واحلاء، واهلاء، وثالثة فثالثة من أسفل احللق إىل ما يلي ا
اخلاء، واهلمزة، والغني، : من أعلى احللق إىل ما يلي النغانع من حتت الذقن وهي

وهذه تسمى حلقية خلروجها من احللق، وكذلك ينسب كل ِصنف منها إىل اسم 
أسلية، ، و-بسكون اجليم-املوضع الذي خيرج منه فيقالُ هلا حلقية، وهلوية، وشجرية 

ونطعية، ولثوية، وذلقية، وشفهية، وهوائية، فحروف احللق قد ذُِكرت، ويتلوها 
القاف، والكاف، ومسيا بذلك خلروجهما من اللّهاة، ويتلوها : اللهوية، وهي حرفان

اجليم، والشني، والضاد، سميت بذلك خلروجها من الشجر، وهو : الشجرية، وهي
 الصاد، والسني، والزاي، وسميت بذلك :مفرج الفم، ويتلوها األسلية وهي

ويتلوها .  اللسان، وهي مستدقه، ومستدق كلِّ شيء أسلهـةخلروجها من أسل
الطاء، والدال، والتاء، ومسيت بذلك خلروجها من نطع الغار األعلى : النطعية، هي

الظاء، والذال، والثاء، ومسيت بذلك خلروجها من : من احلنك، ويتلوها اللثوية وهي
ويتلوها الذلقية، وهي الراء، والالم والنون، ومسيت بذلك خلروجها من ذلق . للثةا
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الفاء، والياء، : اللسان مأخوذ من ذلق السنان، والشفرة وغريه، ويتلوها الشفهية وهي
الياء، والواو، : ويتلوها اهلوائية وهي. وامليم، ومسيت بذلك خلروجها من الشفة

ألا خترج من اهلواء الذي يف وسط الفم والحظ واأللف، السواكن، ومسيت بذلك 
أخوه، : هلا يف خمارج احلروف ولذلك جِعلَت إعرابا كاحلركات، يف مثل قولك

وأخاه، وأِخيِه، ألنها ليست أصلية يف احلروف إذ مل يكن هلا خمرج ينسب إليه 
 . وتسمى حروف املد واللّني

 ال يكون إال أصالً يف وزن ضرب منها: وهي تنقسم على ضربني: فصل
الباء، والتاء، واجليم، واحلاء، : الكلمة فاًء أو عينا، أو الما وهي تسعة عشر حرفًا

واخلاء، والدال، والذال، والكاف، والصاد، والضاد، والعني، والغني، والطاء، 
 . والظاء، والفاء، والقاف، والراء، والزاي، والسني

تارة زائدا يأيت قبل فاء الكلمة أو بعد المها أو وضرب منها يقع تارة أصالً، و
وإن أراد ناظم، . متخلالً بني العني والفاء وبني العني والالم فال يعتد به يف االشتقاق

أو ناثر حذف شيء من الكلمة إلقامة وزن أو قود سجع حذف من الزوائد دون 
 . األصول

والواو، والنون، والسني، األلف، والثاء، وامليم، والالم، : والزوائد عشرة
وقد سِئلَ مجاعة من حذَّاق املتقدمني أن جيمعوا حروف الزوائد يف . واهلاء، واهلمزة

: ، وقال آخر)هويت السِّمان: (كالم متسق يسهل حفظُها فقال أحدهم
وسنذكر لك يف الباب الذي بعد هذا ) اليوم تنساه: (، وقال الثالث)سألتمونيها(

حروف الزوائد من الكلمة إن شاء اهللا تعاىل، ومجيع احلروف أصليها الباب مواضع 
 . وزوائدها تنقسم بعد ذلك قسمني، مهموس وجمهور

احلاء، واخلاء، والسني، والشني، والتاء، والثاء، والكاف، : فاملهموسة عشرة
 . )١(حثه شخص فسكت: والفاء، والصاد، واهلاء، جيمعها قوهلم

نفس جيري معها التساع خمارجها خرجت متنفّسة ومسيت مهموسة ألن ال
 . الصوت اخلفَي. واهلمس

                                                           

 ).سكت فحثه شخص: قولك(، وفيه ١٠٥/الكشف عن وجوه القرآن ) ١(
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الباء، والدال، والذال، : واهور ما عدا املهموس، وهو مثانية عشر حرفًا
والالم، وامليم، والواو، والنون، والصاد، والعني، والطاء، والظاء، والقاف، والراء، 

هورة؛ ألن خمرجها مل يتسع فيجري معها والزاي، واأللف، واجليم، والياء، ومسيت جم
 . نفس فكان الصوت هلا جهريا غري خفي

هي تنقسم : ومن أهل التصريف من قسمها إىل غري هاتني القسمني، وقال
 . رخو، وشديد: على ضربني
الثاء، واحلاء، واخلاء، والذال، والكاف، :  ثالثة عشر حرفًا وهي:فالرخو

فاء، والزاي، والسني، والشني، واهلاء، ومسيت رخوة والصاد، والضاد، والظاء، وال
 . ألنها تسترِخي يف ااري

 .والشديدة ما عدا ذلك
حروف إظهار، : والقراء يقسمون احلروف على أربعة أقسام فيقولون

 .  وحروف إخفاء، وحروف إدغام، وحروف غُنة
ني، احلاء، واخلاء، والع: حروف احللق وهي: ظهار ستة وهيإلفحروف ا

 . والغني، واهلاء، واهلمزة
الياء، والتاء، والثاء، واجليم، والدال، : وحروف اإلخفاء ستة عشر وهي

والذال، والكاف، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والفاء، والقاف، والزاي، 
 . والسني، والشني

 . الراء، وامليم، والالم، والنون: وحروف اإلدغام أربعة
 . الياء والواو: وحروف الغنة حرفان

وحنن نذكر علل تساميها وأحكامها يف القراءة إن شاء اهللا سبحانه، فذلك 
أصلٌ، وزائد، ومهموس، : املوضع أوىل ِبها فقد صارت قسمة احلروف أربع ِقسم

إظهار، وإخفاء، وإدغام، : والرابعة قسمة القراء إىل أربعة. وجمهور، ورخو، وشديد
يف من هذه احلروف حروف إطباق، وحروف صفري، وغنة، وقد مسى أهل التصر

 . وحروف استعالء
الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، مسيت بذلك : فحروف اإلطباق أربعة وهي

 . ألن اللسان تنطبق على ما حاذاه من احلنك إذا نطَق ا
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وهي الصاد، والزاي، والسني، ومسيت بذلك خلروج : وحروف الصفري ثالثة
 . مستدقًا كهيئة الذي يصفرالصوت معها 

اخلاء، العني، والصاد، والضاد، والطاء، : وحروف االستعالء سبعة وهي
والظاء، والقاف، ومسيت بذلك ألن األلف تستعلي ِبها عن اإلمالة إذا وقع بعد شيء 

 . منها وتفسري ذلك يأيت إن شاء اهللا سبحانه
 َباُب قسمة التصريف

زيادة، وبدل، وحذف، : سة أضرباعلم أن التصريف ينقسم على مخ
 . وحركة، وسكون

اهلمزة، والتاء، : فتكون بعشرة أحرف قد ذكرناها وهي: أما الزيادة: فصل
 . والالم، وامليم، والواو، واهلاء، والسني، والياء، واأللف

أمحر، وأصفر، : تزداد أوالً إذا كان بعدها ثالثة أحرف أصول حنو: فاهلمزة
: ن بعدها أربعة أصول فهي أصلية والكلمة ا خماسية حنوفإن كا. وزنه أفْعل

محراء، وصفراء، وخلفاء، : اصطبل وزنه فعلـللَّ، وتزاد آخرا علما للتأنيث يف مثل
للرياح مشأل وزنه : وال تزاد وسطًا إالَّ يف قوهلم. وأنبياء، وناقة عشراء، وامرأة نفساء

 ) طويل: (فَعألٌ قال امرؤ القيس
 )١(لَما نسجته ِمن جنوٍب وشمأَِل      ..............    .

وتقوم مع املستقبل ووسطًا . تقرطَس مع املاضي: وأما التاء فإنها تزاد أوالً مثل
وهي قائمة، وهن قائمات، . استخرج، وآخرا حنو قامت: استفعل حنو: مثل

 . تتفُل:  حنو؛ألمساءوعنكبوب، ورهبويت، ورمحويت، وهي تزاد أوالً يف ا
فإن كانت . مخرج ومستخرج: وأما امليم فتزاد أوالً مع الثالثي األصول مثل

مردقوش، وال تزاد وسطًا وال آخرا : أصول الكلمة أكثر من ثالثة فامليم أصلية مثل
. بوزن فعامل، أصله الدالص، وهي الدروع الصقلية. دالمص: إال شاذًا مثل قوهلم

: وزادوها أخريا مثل قوهلم لألسد. هرماس، وأصلُه من اهلرس:  األسدوقالوا يف
                                                           

، ٤٠/ ، ومجهرة أشعار العرب٥/ ، وشرح املعلقات٨/ ديوانه: البيت من الطويل، انظر) ١(
 فتوضح فاملقراةُ مل يعف رمسها      :            وصدره



 ٣١٢ كشف املشكل يف النحو

 . حلكم وأصله من احللكة، وزرقم، لألزرق، وهو من الزرقة
عبدل، واملراد به : وأما الالم فتزاد يف ألفاظ حمفوظة ال يقاس عليها وذلك مثل

؛ ألنّ املعىن أحمج، وهنالك، وذلك، وتلك، وأواللك: وحمجل، واملراد به. عبد اهللا
 : قال الشاعر؛  لُغة يف أوال لك:كلوأوال. هناك وذاك، وتيك، وأوالك

 )١(وال يعظ الضليلَ إال أوالِلكَا   أواللك قومي مل يكونوا أشابة   
 . واألشابة األخالط مأخوذٌ من الشوب

وأما الواو فال تزاد إال وسطًا يف مثل كوثر، أصله من الكثرة، وجوهر أصلُه 
 . ن جهري البصر، ومضروب، ومرجوم، وقس عليهم

نرجس من األمساء، : وزيادا وسطًا يف مثل. وأما النون فتزاد أوالً ووسطًا
قلنسوة، : ونقوم يف األفعال وزيادا وسطًا يف مثل عنبس وأصله من العبوس ومثله
وعينا . تناظر: وزنه فعنلوه يف األمساء، ولو توسطت يف األفعال لكانت أصالً فاًء مثل

والزيداِن والزيدون، يف . ضيفن، ورعشن: وتزاد آخرا يف مثل. استحنك: مثل
 . األمساء، وتقومان، وتقومون، وتقومني، عالمة للرفع يف األفعال

ماهيه، وماليه، وكتابيه، وعه، وقَيه : وأما اهلاء فتزاد آخرا للسكت يف مثل
. تأنيث واملبالغة يف الوقت يف مثل قائمة وقاعدةوِشه، وتنقلب اهلاء تاء عالمة لل

وإنْ شئت . فإن شئت كسرا. ويا زيداه، ويا مرحباه: وغزاة ورماة والندبة يف مثل
 : ضممتها وعلى ذلك رووا قول الشاعر

 يـا مـرحباه ِبِحماٍر عفْراء    إذا أتى قَريته ِلمـا شــاء
 )٢(ن الشعِري واحلشيش واملَاءِم   ......  .  ...............

أمهات ِلمن يعقل : ورجلٌ عالمةٌ ونسابة، وال تزاد وسطًا إال قليالً يف قوهلم
 . أمات ال غري: فأما ما ال يعقل فيقالُ فيه

                                                           

 .  حبر الطويلسبق خترجيه، وهو من) ١(
، من إنشاد الفراء، ٩٢/ األبيات من مشطور الرجز وقد ذكرت يف إصالح املنطق) ٢(

، نسب إىل عروة ٩/٤٧: ويف شرح املفصل). يا رباه(واستشهد به على ضم اهلاء يف 
البيت عندما قيل لـه ملا رأى محارا عليه امرأة، / إن عروة كان حيب عفراء، وقال: وقال

 . اءهذا محار عفر



ف املشكل يف النحوكش٣١٣ 

: يقوم، ويقعد، ووسطًا للتصغري يف مثل:  مثل؛أما الياء فتزاد أوالً للمضارعة
رحيان، ورياحني، وتزاد آخرا علما للتأنيث يف :  مثلولغري التصغري يف. فُليس ودريهم

على حسب اخلالف، فإنّ منهم من جيعلها ضمري . قومي، واقعدي يا امرأة: مثل
 . زيدي: الفاعل فتزاد أيضا للنسب يف مثل

وتزاد آخرا . قائم، وعامل، وناظر، وختاصم: وأما األلف فتزاد وسطًا يف مثل
حبلى، وحبطى، وأضلونا السبيال، وعوضا من التنوين :  يف مثلعلما للتأنيث واإلحلاق
فإن . رأيت زيدا، وال تزاد أوالً ألنهاه ساكنة وال يبتدأ بساكن: يف النصب يف مثل

 . اسم، وابن، وادخل واعلم: احتج إليها حركت وصارت مهزة وصل يف مثل
 استخرج، يستخرج، :وأما السني فتزاد يف باب استفعل وما تصرف منه حنو

. وتكون ساكنة بعد حرف زائد وال تزاد أوالً وال آخرا. استخراجا، وهو مستخرج
واعلم أن هذه احلروف إنما تكون زائدة إذا مل تصب فاء الوزن، وال عينه، وال 

فإن أصابت واحدا من هذه الثالثة فهي أصلٌ، وال يقطع عليها بالزيادة يف كل . المه
 . آوى لكانت اهلمزة فاء والواو عينا والياء الما: لو قلتموضع أال ترى 

وأما البدل فهو يكون بأحد عشر حرفًا وهي األلف، واهلمزة، والياء، : فصل
جاد طويل : واجليم، والدال، وامليم، والواو، والنون، والطاء، واهلاء، والتاء، جيمعها قوهلم

فتبدلُ األلف من .  والياء، والواو، والنوناهلمز،: آمنته فاأللف تبدل من أربعة أحرف وهي
ألن العرب اتسعت يف اهلمزة املفتوح ما قبلها، فأبدلوا منها األلف يف . اهلمزة يف التخفيف

. رأس، وفأس، وفالن قرأ علي سورة كذا بغري مهز: ويف مثل. أرأيت الذي توىل: حنو
. أاخر، مزتني خمففتنيآدم، وآذر، وآخر، واألصل أادم، و: واستقرأها وكذلك تقول

 فإنهما يقلباِن ؛بدال األلف من الياء والواو يف كل موضع حتركتا فيه وانفتح ما قبلهماإو
. بيع، وقول، انقلبت الواو ألفًا النفتاح ما قبلها: باع، وقال، أصله: ألفًا وذلك يف مثل

فخذه من . تقبله يقولوألف قال من الواو ألن مس. فألف باع من الياء ألن املستقبل يبيع
وكذلك يكون يف آخر االسم، والفعل . وإن شئت من املصدر حنو البيع والقول. املستقبل
عصو، وفيت، وغزو، ورمي، فانقلبت الياُء والواو : عصا، وفَتى، وغَزا، ورمى، أصله: مثل

 . من ذلك ألفًا النفتاح ما قبلها وسكنت ألن األلف ال تتحرك حبال
 . أحدهما التنوين يف النصب إذا وقف عليه: لف من النون يف موضعنيوإبدال األ



 ٣١٤ كشف املشكل يف النحو

نون التأكيد اخلفيفة إذا وقف عليها وقبلها فتحة فإنك تبدل : واملوضع الثاين
قال اهللا . ويا زيد اضربا، كأنك تأمر اثنني. رأيت زيدا: منها مجيعا ألفني فتقول

خليا عنه، : ومن كالم العرب. الِقني: قيل أصله ]٢٥: ق[ أَلِْقيا ِفي جهنَّم :تعاىل
قَهنا عاضِرب ا حرسيوي . 

وغري ذلك أصله . والتاء تبدل من الواو يف تكأت وختمه، وعلى اهللا التكالن
أخت، وبنت، : والذي يف آخرها مثل. من توكأت وومخت ووكّلت أمري إىل اهللا
. ء األفعال واوا قلبت تاًء مثل اتعد، واتزنأصله من األخوة والبنوة، ومىت كانت فا

 ) طويل: (قال طرفة
 )١( تضايق عنها أنْ تولَّجها األبر  رأيت القَواِفي يتَِّلجن مواِلجا     

فإبدالُها من األلف يف مثل حمراء، . واهلمزة تبدلُ من األلف، والياء والواو واهلَاء
 . حبلى وسنرى: وأنبياء، واألصل ألف مثل.  وقوم ظُرفاءوصفراء، وعشواء، ونفساء،

وإبداهلا من الواو . ِرداء، وِفناء، أصله رداي وفناي: وإبدال اهلمزة من الياء يف مثل
وكذلك يبدلونَ . كساء ومساء وأصله كساو ومساو، ألنه من الكسوة والسمو: يف مثل

وجوه، وأوجه، ووشاج، : ثلمن الواو مهزة إذا وقعت أوالً مضمومة أو مكسورة م
وِأشاج، ووسادة، وأسادة ومثله كل واو انضمت وانفتحت يف أول الفعل املاضي إذا 

وقتت وأقّتت، ووكدت وأكدت : كانت تثبت يف املستقبل جاز فيها الوجهان مثل
 . وكذلك التوقيت والتوكيد والتأقيت والتأكيد وقس عليه. يوِقت ويؤكد: ألنك تقول

وعد يعد، ووزن يزن، مل جيز قلبها فيقالُ : نت الواو تسقط مثلفأما لو كا
 . اعد، وال ِازن بتة

ماه، : ماٌء واألصل: أهل، وقالوا: آل أصله: وإبدال اهلمزة من اهلاء يف مثل
 . فأبدلوا من اهلاء حرفًا جِلدا ليقوى االعتماد عليه

                                                           

: ، وقد نسب إليه يف البيان والتبيني للجاحظ٤/ البيت من البحر الطويل وهو يف ديوان طرفة) ١(
، ويف شواهد ابن يعيش، فإن القوايف، )فإن القوايف( ومنه ١/١٤٠: ، ويف اخلصائص١/١٥٨

 ، ويف ديوانه حتقيق كرم١٠/٣٧: ونسبه احملقق إىل طرفة موصيا أن البيت يف زيادات الديوان
 .٣/٣٢٣): وجل(ولسان العرب مادة . ٢٧/ ، التصريف امللوكي٦٤/ البستاين



ف املشكل يف النحوكش٣١٥ 

 :  قال أبو النجمواجليم تبدل من الياء وحدها كما قالوا يف األيل أجل
 )١(ِمن عبِس الصَّيِف ِقرونَ اإلجِِّل كأنَّ يف أذناِبهنَّ الشّوِل       

 : وقال آخر. )٢(يريد اإليِّل هو دويبة يشتفي بعظمها من لسع احليات
  املُطِعماِن الضيِف بالعشجِّ  خاِلي عويف وأبو علجِّ      

 )٣(نجِّربوبالغداِة ِفلَق ال
 .  أبو علي وبالعشي فلق الربينأراد

والدال تبدل من تاء االفتعال إذا كان قبلها دال، أو ذال، أو زاي فتقلب داالً 
 . واألصل ادترك واذدكر، وازدجر. ادرك وادكر وازدجر: يف مثل

: أحدهما النون الساكنة إذا وقعت قبل الياء، يف مثل: وامليم تبدل من حرفني
. عمرب، وقمرب، وخترج النون يف اللفظ ميما وال تغري اخلط: عنرب وقنرب، وفيقالُ

فم، وأصله فوه، وقد أبدلوها يف اسم اهللا وحده يف : واحلرف الثاين الواو يف قوهلم
فإن غريت هذه . اللهم. النداء من ياء وألزموها آخر االسم فقالوا مكان يا اهللا
نداء اهللا ويف تصغري فم وعنرب األلفاظ عما هي عليه مث جتر البدل فقلت يف غري ال
 . وقنرب، وتكسريها أفواه، وقنابر، وعنابر، وفويه، وعنيرب

                                                           

هو الفضل بن قدامة بن عجل، وكان من الرجاز وكان يرتل بسواد الكوفة يف : أبو النجم) ١(
 .٦٠٣/ الشعر والشعراء: موضع يقالُ له الفرك، انظر

:  اإلعراب البن اجلينومها من مشطور الرجز، وقد نسبا إىل ابن النجم يف سر صناعة) ٢(
أنشده : ، قال١٠/٥٠، وشرح املفصل ٣٢/ ، ويف التصريف امللوكي البن جين١/١٩٣

 .ابن االعرايب
، وقد نسبها لرجل من ٣/٢٧): اجج(اللسان مادة : األبيات من مشطور الرجز، انظر) ٣(

 دون نسبه وفيه ٢/٢٨٨:  ، وسيبويه٦/٦١:  مادة عذج ومادة شجر٣/١٤٤: البادية
ومثله " الضيف"بدل " اللحم "١/٧٥: شحم بدل الضيف، بينما يف احملتسب البن جينال

، ونسبه ابن جين لرجل من البادية وابن يعيش ألعرايب مل ١٠/٥٠، ٩/٧٤: شرح  املفصل
ونسب لرجل من البادية ) فاق(بدل ) كتل(، وذكر ١٠/٥٠: يسميه الرواة وذكر األبيات

ل األصمعي بأن هذا الرجل أنشدها إىل خلف األمحر، ، وذكر قو٢/٧٩: يف أمايل القايل
، ويف ٣/٧٩، ٢/١٧٨: ، ويف املصنف البن جين٥٥/ وذكرها الصاحيب البن فارس

 . ٣٣/ التصريف امللوكي



 ٣١٦ كشف املشكل يف النحو

فإبداهلا من األلف يف حنو . والواو تبدل ثالثة أحرف وهي األلف والياء واهلمزة
موسر، وموقن، : وإبداهلا من الياء، يف مثل. قائم وقائمات: قومي، وقوميات، أصله

 . ن اليسار واليقنيميسر، وميقن، م: أصله
مؤمن ومؤمنة، وسؤر : وإبداهلا من اهلمزة إذا حققت وكان قبلها ضمة مثل

رؤوس وكؤوس، وإنما يفعل : وسؤرة، وكذلك لو انضمت وانضم، ما قبلها مثل
 . هذا االجتماع واوين األوىل منها مضمومة وبعضهم ال جييزه

صنعاوي وراوي، : صل واأل:والنون تبدل من الواو يف مثل صنعاين وروحاين
 . وروحاوي

والطاء تبدل من تاء االفتعال إذا وقع قبلها طاٌء، أو ظاٌء، أو صاد أو ضاد، 
. اطرد القياس واصطلح الناس، واضطرب احلبل، واظطلم فُالن ِلفالن واطلم: تقول

 ) بسيط: (قال النابغة
 )١(نا فيظَِّلم عفْوا ويظلَم أحيا  إنّ اجلواد الذي يعطيك نائله      

 . واألصل اطترد واصتلح واضترب احلبل، واظتلم
فإبدال اهلاء من اهلمزة . اهلمزة واأللف الساكنة: واهلاء تبدل من حرفني وهما

 ) كامل: (أرقت الدم وهرقته وهياك وإياك قال الشاعر: يف مثل
 )٢(رموارده ضاقت عليك املصاِد  وهياك واألمر الذي إنْ توسعت       

هن فَعلْت فَعلَت، يف الشرط ومثله، مهما أصله عند بعضهم ملما، : وتقول
 : وكذلك إن إذا دخلت عليها الم التأكيد وهنوا مهزا إىل اهلاء كقول الشاعر

                                                           

/ البيت من البسيط وليس للنابغة وإمنا هو إىل زهري بن أيب سلمى، وهو يف شرح ديوانه) ١(
، واللسان مادة )فينظلم(، ١٤٥/ ولكنه يف) لمفيظ(والقافية ) هو اجلواد: (، وفيه١٥٢

، والقافية ٦٩/ ونقد الشعر البن جعفر) ظنن(، مادة ١٧/١٤٤، ١٥/٢٧٠): ظلم(
 . ٢/١٤١: ، واخلصائص٢/٤٢٠: فنيظلم، والكتاب

ويف احلماسة شرح ) فهياك(، ورواه ٢١٥/ البيت من الكامل ومل ينسب يف اإلنصاف) ٢(
= ، دون أن ١/١٥٢: بينما يف شرح التربيزي). موارده(ل ومداخله بد) إياك: (املرزوقي

ولكن ذكر ) فهياك(، وفيه ٢٩: ينسبه، ويف التصريف امللوكي البن جين دون نسبة أيضا
 ).مصادره(قافيته 
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 ِلهنَّك ِمن برٍق إىل حبيب
  :   )١(وأنشد ثعلب

 ِلهنِّي يف ال مطمع لطموع  أرجى شبابا تسعني حجة        
قال . إنه يف أنا، وهنه يف هنا: وإبدالُها من األلف الساكنة يف مثل قوهلم

 : الشاعر
       هِمن أمِكن وردت قَد   هنا ومن هناه٢(ِمن ه( 

مفاتيح، وقراطيس، ألن أصله مفتاح : والياء تبدل من األلف، يف مثل
:  أصله موعاد وموزان، ومثلهميعاد وميزان، ألن: وقرطاس، وتبدل من الواو يف مثل

 : قال الشاعر. دمية أصله دومة، ألنه من دوم املطر إذا أقام
         حمةٌ القياِد سكوبةٌ سميد   ى املكروبا الثَرستغيثٌ ِبه٣(م( 

 . وأبدلت من اهلمزة املكسور ما قبلها يف التخفيف مثل ذيب وبري
ِقراط، مضعف العني ألن التصغري : لهوأبدلت من الراء يف مثل قرياط، أص

والتكسري قُريطٌ وقراريط، وأبدلت أيضا من النون يف مثل دينار ومن الياء يف مثل 
 . ديباج ألن األصل دنار ودباج لقوهلم دنانري ودنينري وديباج، ودييبج

 . مقيس ومسموع: وأما احلذف فهو حذفان: فصل
الفعل وسكنت مع املضارع ثبتت يف املاضي فمىت كانت الواو فاء : أما املقيس

وعد يعد، ووزن يزن، وورد يرد، ووهب يهب، وقس : وحذفت يف املستقبل مثل
وكد يؤكد، ووقت : عليه أصله يوعد، ويوزن، ويوهب، ولو حتركت لثبتت مثل

                                                           

هو أبو العباس أمحد بن حيىي بن زيد الشيباين النحوي املعروف بثعلب، كان إمام : ثعلب) ١(
، وتويف سنة ٢٩٣/ نزهة األلباء يف طبقات األدباء: انظر.  زمانهالكوفيني يف النحو واللغة يف

، والكىن واأللقاب للشيخ عباس ١/٣٩٦: بغية الوعاة: إحدى وتسعني ومائتني، انظر
 . ٢/٢١٠: ، وتاريخ األدب لربوكلمان٢/١٢٩: القمي

، وقد ٩/٨١، ٤/٦، ٣/١٣٨: ، شرح املفصل:البيت من الرجز ومل ينسب لقائل انظر) ٢(
، ويف التصريف امللوكي البن ١٠/٤٣: وكذلك). إن مل أروها فمه(أضاف له شطرا آخر 

 . ٣٠/ جين
 . ١/٢٩١: ديوانه بشرح اخلطيب البغدادي: البيت من اخلفيف، وهو أليب متام، انظر) ٣(
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يؤقِّت، وجاء فيها كما أعلمتك فصار مجلة األمر أن كل واو وقعت بني ياء وكسرة 
وكذلك أيضا تنحذف واو مصدر هذا الفعل مثل، عدة . ت أصالً أبداوسكنت احنذف
: وكذلك ألف القطع، وألف الوصل يحذفان من املستقبل يف مثل. وزنة بوزن فعلة

أما ألف القطع قليل ال جيمع بني مهزتني إذا قلت . أكرم يكرم، واستخرج يستخرج
 : أكرمت فأنا أكرم، ورمبا جاز ذلك للشاعر كما قال

 )١(فإنَّه أهلٌ ألنْ يؤكرما  
وأما ألف الوصل فحذفت ألن حرف املضارعة بتحركه قد أغىن عنها ووصل 

 .إىل النطق بالساكن بغري ألف فحذف لذلك فافهم هذين األصلني
أنّ حروف العلة تحذف للجزم، والوقف والتقاء الساكنني : واألصل الثالث

اغز وارم، واخش، ومثال : ، ومثال الثاينمل يغز، ومل يرم، ومل خيش: مثال األول
قُم، وبع، واألصل يقوم، ويبيع، فحذف حرف العلة لسكون الالم والعني : الثالث

بعد أن نقلت حركته إىل احلرف الصحيح أعين الفاء فلما حتركت الفاء أغنت 
حبركتها عن ألف الوصل فحذفت إنْ أمكن النطق بالساكنني ملا حرك، ومن هذا 

و قاض وغاز، حذفت الياء اللتقاء الساكنني ومها التنوين والياء ملا استثقلت النوع حن
 . احلركة عليها

مقول، : ومما حِذف من حروف العلة الستثقال احلركة عليه الواو أيضا يف قول
مقوول، ومقوود، وليس يف كالم العرب وأوان األوىل منهما : وفرس مقود، واألصل

 ذوو مال فلم جيز حذفها فيشبه اجلمع الواحد فصار الذي إال قوهلم القوم. مضمومة
حروف العلة أوالً ووسطًا وآخرا، وألف : يحذف من احلروف قياسا ثالثة أحرف

 . القطع، وألف الوصل
وأما املسموع الذي ال يقاس عليه فهو عشرة أحرف األلف، واهلمزة والتاء، 

                                                           

اإلنصاف يف مسائل اخلالف : هذا البيت من مشطور الرجز، وهو أليب حيان الفقعسي انظر) ١(
): كرم(، دون نسبة واللسان مادة ١/١٥٤: ، واخلصائص٧٨٥، ١١،٢٣٩/ لألنباري

، ويف التصريف امللوكي البن ٢/٩٨: ، واملقتضب٣٩/ ، وحاشية جمالس ثعلب١٥/٤١٥
 . ٣٥/ جين



 ٣١٩

أتيح خوف : (هلاء، والياء، جيمعها قوهلمواحلاء، واخلاء، والنون، والواو، والفاء، وا
: حِذفَت هذه احلروف يف مواضع خمصوصة فحذفت األلف يف موضعني قوهلم) هنا

 ) رمل: ( قال لبيد؛أم اهللا، ألفعلن كذا يريدونَ أما واهللا
         رهطُ مرجوٍم ورهطُ ابِن املُعل   وقتيل من لُكيز شاهد 

 .  املُعلّى:أراد
اإلاله فحذفت لكثرة : اهللا، أصله: يف قولك: تحذف يف ستةواهلمزة 

إاله ومل جيز اله، : االستعمال وصار األلف والالم عوضا منها ولو سقطتا لقلت
فإن نكِّرت . األناس فحذفت اهلمزة وعوض منها األلف والالم: وكذلك الناس أصله
ِإنَّهم أُناس  :عاىلقال اهللا ت. ومل جيز ناس. أناس: فقلت. رجعت إىل األصل

 ) طويل: (وقال امرؤ القيس. ]٨٢: األعراف[ يتطَهَّرونَ
 )١(كبري أناٍس يف ِبجاٍد مزمَِّل   

أُأْخذ، : وأصله. خذْ، وكُل، ومر: وحذفوا مهزة األصل يف األمر يف قوهلم
: ذلك حنو قولهأُأْكل، أُأْمر ولكنها حتدث ألف وصل إذا كان ما بعد اهلمزة ساكنا و

 افوا صثُمَّ ائْت ]٦٤: طه[زاد وإن حترك حنووت ،: ِبالصَّالَِة لَكأَه رأْمو ]طه :
 إال أن هذا النوع اآلخر ال يكون إال مع الوصل ولو ابتدأت به لقُلت مر ]١٣٢
سلْ بِني  :وكذلك تسقط مهزة األصل وإن كانت عينا يف االبتداء يف مثل. أهلك
فإذا كانت الما ). واسأل بين إسرائيل: (، ولو وصلت قلت]٢١١: البقرة[ سراِئيلَِإ

ترى أصله ترأى، وربما رده الشاعر : جاء حيىي وِجيء يا فالن، ومثله: مل تسقط مثل
 ) وافر: ()٢(إىل أصله قال سراقة البارقي

                                                           

ولكن . )كأنَّ أبانا يف أفانني ورقه: (، وصدره٢٥/ البيت من البحر الطويل وهو يف ديوانه) ١(
ورواه كرواية . )كأن ثبريا يف عرانني وبله (.٣٠/ شرييف األحاجي النحوية للزخم

، ونسب إىل امرئ ٣٩١/ الزخمشري ابن ناقيا البغدادي يف اجلمان يف تشبيهات القرآن
 . ٢/٥٢: القيس كما يف السرية النبوية

شاعر معاصر إىل احلجاج ووقع أسريا بيده، فزعم لـه أنه رأى مالئكة على : سراقة البارقي) ٢(
ق حتارب جيش املختار فأطلق سراحه والبيت من الوافر وقد نسب إىل سراقة يف خيل بل

/ نسبة احملقق ونسبه شارح ديوان ابن قيس الرقيات) ترأياه: (، وفيه٣/١٥٣: اخلصائص
= 

ف املشكل يف النحوكش



 ٣٢٠

     رأياهي ا لَميَّ منيب  أرى ع اِلما عاِتِكالَنرهالت 
لكين أنا :  تقديره]٣٨: الكهف[ لَِكنَّ هو اُهللا ربِّي :ومثله قولـه تعاىل
سبأ، وملئك، وحذفت يف سواية : سبا، وملك واألصل: أقول هو اهللا ريب، وقال

واألصل سوائية بوزن كراهية وحذفت أيضا يف أشياء واألصل أشئياء، كأنبياء 
أفعال النصرف كأمساء وهذا قول األخفش والفراء ولذلك مل تنصرف ولو كان على 

وقال أبو . وقال اخلليل وسيبويه واملازين وزنه أشياء وأصله شياء على فعالء. والزيادي
والعلة يف حذف . وزنه أفعال إال أنه غري مصروف، وهلم يف ذلك اعتالل طويل: حامت

ا مىت سكنت مع حرف وإثباا يف الوصل أ. مهزة األصل من األمر إذا ابتدأت ا
املضارعة احتجت إىل مهزة الوصل لتتوصل ِبها إىل النطق بالساكن مث كرهوا اجلمع بني 

حذفوا مهزة األصل ال مهزة الوصل، ومهزة الوصل إنما يتوصل ِبها إىل النطق فمهزتني 
فإن عطفت أعدت مهزة األصل : بالساكن فإذا حترك احلرف استغىن عنها فحذفت فقلت

ا بني مهزتنيألنك قد وصلت حبرف العطف إىل النطق بالساكن فلم تكن جامع . 
 : قال الشاعر. رب رجٍل لَقيين: حتذف يف كلمتني يف قوهلم: والباُء

يه ربٍلضضيِبه ١(ٍل لَجٍب لَفَفْت( 
 : )٢(رب، ورب خمفف أنشد ابن خالَويه: ويقال

 )٣( غريه يعطي اجلزيل ومينعرب وقد علم األقوام أن ليس فوقه     
                                                           

، واملغين البن ١٨٥/ ، والنوادر أليب زيد٧٨/ وديوان سراقة. ، ونسبه ابن جين لـه٢٨٢
: الترهات). ترأياه: (وفيه. ٢٣٢/  للسيوطي، وشرح شواهد املغين١/٢٧٧: هشام

 . األباطيل، واحدها ترهة
) أزهري إن يشب القذال فإنَّه: (البيت من الكامل وهو إىل أيب كبري اهلذيل وصدره) ١(

، ويف اللسان ٢/٨٩: ديوان اهلذلينن: ، انظر)جلب(بدل ) مرسى(، ٤٤/ التصريف امللوكي
، نسبه احملقق له، ونسبه البطليوسي له يف ٢/٤٤٠: ، واخلصائص١٤/٢٢٢): هضل(مادة 
 . ١٥٥، ١٥١/ إبراهيم السامرائي. رسائل يف اللغة د) املسائل واألجوبة(كتابه 

هو احلسني حممد بن خالويه النحوي اللغوي أبو عبداهللا، مات سنة سبع : ابن خالويه) ٢(
نزهة األلباء يف طبقات ، و١/٣٢٤: وثالمثائة، وترمجته يف إنباه الرواة على إنباء النحاة

 .٣٨٣/األدباء 
) احلظوظ: (، وفيه٢١/ البيت من الطويل أنشده يف إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي) ٣(

= 

كشف املشكل يف النحو



 ٣٢١

ألنك تقول يف حتقريه . تحذف يف حرف واحد وهو حر أصله ِحرح: واحلاء
 : حريح ويف تكسريه أحراح قال الشاعر

 )١(    ذَا قبٍَّة مملوءٍة أحراحا أّنى أقود جمالً ِممراحا   
 : تحذف من التضعيف يف بخ بخ قال العجاج: واخلَاء

 )٢(حسب بٍخ وِعز أٌقعسايف 
 : خببخ كما قال الشاعر: فيقال فيه

 )٣(خببخ لوالدٍة وللمولوِد
وِإنَّ كُال  :تحذف يف حرفني يف مذ وإن زيدا لقائم، قال اهللا تعاىل: والنون
منَّهفِّيولَّمَّا لَي ]منذ وإنّ مشددة:  وأصله]١١١: هود . 
وقعت الم اسم منقوص آخرا، أو قبل تاِء تحذف يف موضعني إذا : والواو
محو، وأبو، وهنو، وعدو، : عٍد، وحٍم، وأٍب، وأخٍٍ، وهٍن، أصله: مؤنث يف مثل

 : ورمبا رده الشاعر إىل أصله كما قال
 )٤(إنَّ مع اليوِم أخاه غَدوا  ال تقلواها وأدلواها دلوا    

                                                           

 ). ومينع(بدل ) يرزق(، و)اجلزيل(بدل 
 دون نسبة، واللسان مادة ١/١٩٨: البيت من الرجز، وهو يف سر صناعة اإلعراب) ١(

 ). الراجز(، قال ٤٤/ ، والتصريف امللوكي)مملؤة(بدل ) مرقرة: (، وفيه٣/٢٥٧): حرح(
، وآمايل ١/٢٣٤: ، واملقتضب للمربد٣٢/ البيت من مشطور الرجز وهو يف ديوانه) ٢(

 :   فيه٢/٣٢): جمموع أشعار العرب(، ولكن يف ديوانه ١/٣٩٠: الشجري
 .  نسبه له٤٥/ ريف امللوكي، والتص١٣٤/ ويف ديوانه رواية األصمعي.     وعدا خبا وعزا أقعسا 

، وهو غري موجود يف ٤/٧٢: البيت من البحر الكامل وقد نسبه إىل األعشى ابن يعيش) ٣(
وقال العجاج ألعشى : ديوان األعشى الكبري، ونسبه ابن منظور إىل أعشى مهدان قال

 : مهدان يف قوله
 بني األشج وبني قيس بادخ    خببخ لوالدة وللمولود

 . بخ بخ: ، وفيه٤٤/ ، والتصريف امللوكي دون نسبة٣/٤٨٣: ن     اللسا
وشرح املختار من ). إنشاد أيب زيد (١٩/ البيت من الرجز ويف كتاب الفاضل للمربد) ٤(

: ، واملنصف١/٢٤٩،٢/٢٥٢: وإنباه الرواة. ، دون نسبة٢١٧/ لزوميات أيب العالء
، ٣/١٥٣، ٢/٢٣٨: ضب، واملقت٧/١١٩:  دون نسبة، ومعجم األدباء٢/١٤٩، ١/٦٤

= 

ف املشكل يف النحوكش
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:  وقُلوة، ألنك تقولكُروة،: كُرة، وقُلة وأصله: وحذفت أيضا من قوهلم
 . كريوة، وقُليوة: وتصغريمها. كروت بالكرة وقلوت بالقلة

سو أفعل : التشديد وقد حِكي: وأصله. حتذف من أف يف التضجر: والفاء
 . سوف أفعل كذا: كذا، أي

شفهة، : شفة، وِعضة، وفم، وشاة، وسنة، أصله: حتذف يف قوهلم: واهلاء
شويهة، وشفيهة، وسنيهة، :  ألنك تقول يف التصغري.وعضهة، وفوه، شوهة وسنهة

وعضيهة، وفُويهة، ويف التكسري أفواه وعضاه، وشفاه، فاهلاء يقع التنوين عليها من 
 : غري أن تبدل تاء قال أبو القرام

 )١(وعضوات تقْطَع اللَّهاِزما   هذا طريق يأزم املأِزما         
، وأصله يدي، ودمي، ومثله ذو أصلية ذوي، ألنه والياء تحذف يف يد ودم

يدية، : وأقل األصول ثالثة ألنك تقول. ليس يف الكالم اسم ظاهر على حرف واحد
 . ودمي، وذوي ماٍل

 َباُب تغيِيِر الَحَرَآِة والّسُكوِن 
 في التَّْصِريِف

القلب إما . اعلم أنَّ احلركة والسكون يتغريان يف التصريف ألحد ثالثة أشياء
 . وإما لتخفيف. وإما لفق بني ملتبسني. فتخرجه عن األصل لعلٍَّة

قلب الواو، وقلب الياء، فالياء تقلب إىل : أما القلب، فهو على ضربني: فصل
فإذا صرت إىل . باع، وهاب، ألنه من البيع واهليبة: األلف وتسكن حركتها يف مثل

ء وتنقل حركتها إىل ما قبلها إالَّ يف أفعال قليلة، فإن يبيع تسكن اليا: املستقبل قُلت
خاف : وكذلك الواو وهي قوهلم. الياء تقلب يف مستقبلها ألفًا كما قُلبت يف املاضي

خياف، وهاب يهاب، ونال ينال، وحار حيار، ونام ينام، وخال خيال، وغار يغار، 
صل مستمر فيما كان وال تكون هذه األلف إال بعد حرف حلقي، أو نون وليس بأ

                                                           

 . ٤١/ ، والتصريف امللوكي قال الراجز٥/٨: وشرح املفصل
: ، واخلصائص١/٨١: الكتاب: أبو القرام والبيت من حبر الرجز ومل ينسبه سيبويه انظر) ١(

 .  دون نسبة٤٣/ ، والتصريف امللوكي١/١٧٢



ف املشكل يف النحوكش٣٢٣ 

وإذا كانت الياء الماً سكنت حركتها وانقلبت ألفًا . كذلك واشتقاقها من املصدر
 . رمى، وكفى، انفتح ما قبلها: مثل

قام، وقال، ودعا، وغَزا يف عني الفعل والمه : والواو تقلب إىل األلف يف مثل
: اادلة[  علَيِهم الشَّيطَانُاستحوذَ :إذا انفتح ما قبلها إالَّ قولُه سبحانه وتعاىل

يدعو، ويغزو، :  فبقي حرف العلة على أصله فإن انضم سكنت ال غري يف مثل]١٩
ويقوم، ويقول استثقاالً للحركة عليها ولو كانت الواو فاء أو انفتح ما قبلها سقطت 

، يوعد ويوزن إال وِجلَ يوجل، ووجم يوجم: يعد، ويزن، ويرم، ويثق، أصله: مثل
 . ومعهن أفعال قليلة من مكسور العني يف املاضي

وقلب الواو إىل الياء يف كل موضع اجتمع فيه واو وياء وسبقت إحدامها 
: بالسكون فإن الواو تقلب ياء تقدمت أو تأخرت وتدغم الياء يف الياء وذلك يف مثل

، سيود، وميوت: سيد، وميت، وطويت الكتب طيا، وشويت اللحم شيا، واألصل
حيوة، وحيوان، اسم رجل، : وطويا وشويا إال يف ألفاظ قليلة بقيت على األصل مثل

: وهيوه اسم موضع، ومن قلب الواو إىل الياء إذا وقعت الما وانكسر ما قبلها مثل
وكذلك إذا . عصو، وِدلو: ، وديل يف اجلموع أصلهيغازية أصله غازوه، وعص

سياط، وحياض، ألنه من سوط وحوض، ورمبا : لكانت عينا وانكسر ما قبلها يف مث
 : سوغوا الوجهني يف طيال، وطوال، قال الشاعر

 )١(تبني يل أن القصار أذلةٌ   وأنَّ أعّزاَء الرِّجال ِطيالُها
 : فقلَب وقال آخر

 )٢(آِل هاشٍمِمن الطِّوال الشمِّ  أرضىو    قَضت  وماشمٍس عبد وأّنى ألرضى
 : لى الوجهنيفلم يقلب ويروى ع

                                                           

:  إسالمي، انظرالبيت من البحر الطويل، وهو ألنيف بن زبان النبهاين من طيء شاعر) ١(
، ورواه ابن يعيش  يف شرح املفصل )القصار(بدل ) القماءة: (، وفيه١/١٨٤: احملتسب
 . ١٣/٤٣٥): حول(، ويف اللسان مادة ١٠/٨٨، ٥/٤٥: مثله

 : ، والبيت٤٥٧/ ديوانه: البيت من البحر الطويل، وهو إىل جرير انظر) ٢(
 ِبحكِْم الصِّيِد ِمن آِل هاِشموإنِّي لراٍض عبد مشٍس وما قَضت    وراِضي 

 . ٤٦٩/      ويف الشعر والشعراء نسبه له
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 )١( بعارفٍة حتَّى يقَالَ طَويلُ  إذا كنت يف القوم الطِّياِل علوتهم  
ويروى الطوال وقَالَ آخر : 

 )٢(وإنْ بليت وإن طالت ِبك الطِّيل  إنَّا محيوك فاسلم أيها الطَلَلُ      
 .  الطول:ويروى

د زاحم حريف العلة ألف وقد تقلب الواو مهزة إذا وقعت أوالً وبعدها ألف ق
وذلك يف مثل واحد، وواصل، وواثق، وما أشبهه فيكسر . التكسري أو ياء التصغري

ويصغر أوحيد، وأويصل، وأويثق، وتقلب الواو والياء مجيعا مهزة إذا . أواحد وأواصل
 . يقول، ويسري: قائل، وسائر، وأصله من: وقعا بعد ألف فاعل حنو

والسكون إىل احلركة يف كل حرفني مثلني . كونومن تغيري احلركة إىل الس
فإنك تنقل حركة . ميدد، ويشدد: يشد، وميد، أصله: اجتمعا آخر كلمة يف مثل

يشد، وميد وكذلك : األول منها إىل الساكن قبله فإذا سكن أدغمته يف الثاين فقلت
ومد ،لو كان ما قبله متحركًا سكنته وأدغمته فقلت يف شدد، ومدد شد. 

 . فهو على ستة أضرب. وأما تغيري احلركة والسكون للفرق بني ملتبسني: فصل
أسد، وأسٍد، وعمد، وعمٍد، ووثِن، : الفرق بني املفرد واجلمع يف مثل: األول

 . ووثٍُن
الفرق بني الفاعل واملفعول يف باب فعله وفُعلة ساكن العني : والثاين

توح فاعل وهو الرجل امللتقط وساكنها مفعول لُقطٍة، ولُقَطٍَة مف: ومتحركها مثل
ضحكة للذي يضحك بالناس وضحكة للذي يضحك به : وهو الشيء امللقوط ومثله

 . الناس وقس عليه بابه مثل مهزة، وهمزة، وهزأة وهزأة، ولَعنة ولَعنٍة، ولُمزة، ولُمزٍة
                                                           

، والربصان ٤٧٤/ البيت من الطويل، وهو إىل مبشر بن هذيل الفزاري، معجم الشعراء) ١(
 ). فضلتهم: ( نسبه إليه أيضا وفيه٢٠/ والعرجان، والعميان للجاحظ

: ، وديوانه حتقيق الدكتور السامرائي١/ مي ديوانهالبيت من البحر البسيط، وهو إىل القطا) ٢(
/ بينما يف). الطول: (، وقافيته١٣٦، ١٣٥/ ، وقد نسب إليه يف إصالح املنطق١٣/١٥
 ٨/٤١: ، وشرح املفصل١٣/٤٣٨): طول(، ويف اللسان مادة )الطيل(، ذكر القافية ١٧١

 دون نسبة، وفصيح ٣٩: ، والطرف األدبية لطالب العلوم العربية٢/١٨: وأمايل املرتضى
 . ١٩٦/ ، وشعراء النصرانية بعد اإلسالم٤٠/ ثعلب
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اء واحلالة فعلة بكسر الفاء الفرق بني املرة واحلالة فاملرة فعلة بفتح الف: الثالث
 . وعينها ساكنة

ضرب ضربة، وجلس جلسة، وركب ركبة، وقتل قتلة، : فاملرة مثل قولك
فإنْ أردت أن تصف حالته فاعالً كسرت . وكال كيلة، إذا فعل ذلك مرة واحدة

كلته، وأسوأ ِقتلته، وكيلته إالفاء فقلت ما أحسن ضربة فالن، وجلسته، وركبته، و
لَة، ويف املثل:  قوهلموِمنهِقت شر لَها هذا: قَتشفا وسوء ِكيلة ياح . 

الفرق بني املصدر الذي هو احلدث وبني االسم الذي هو اجلثة إذا : الرابع
اتفقت حروفهما وكان املصدر بوزن فعل كانت فاؤه مفتوحة وفاء االسم مضمومة 

وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْالً  : تعاىلأكل أكالً، واألكلُ الشيء املأكول قال اهللا: حنو
: ، وقس عليه]٢٥: إبراهيم[ تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني :، وقال]١٩: الفجر[ لَّما

 : )١(قالت عبقرة بنت غفار اجلديسية. الدهن، والدهن والغسل، والغسلَ
 لَ األوساخ ذو الغسِل بالغسِلإذا غس  فال تغسلَنَّ الدَّهر ِمنها رؤسكم     

موالطُّع والطعم ،زطويل: (قال الشاعر. ومنه اخلبز، واخلُب ( 
    تعلمنه طِْن قَدالب اعجش ِم   أردِعياِلِك بالطُّع ِري ِمنغَي ٢(وأوِثر( 

نقلت احلُكم فصار . والبيت ألوس بن حجر فإن كان وزُما فُعوال بزيادة واو
قال اهللا . الصعود الفعل، والصعود اجلبل: ضموم األول مصدرا ومفتوح األول امسا مثلم

 ) متقارب: (قال الشاعر. ، والوقود التوقد]١٧: املدثر[ سأُرِهقُه صعودا :تعاىل

                                                           

بنت عباد : عبقرة بنت غفار اجلَديسية يف األغاين طبعة الساسي عفرية بنت عفان، وقيل) ١(
، والبيت من البحر الطويل وهو من ١٠/٤٥: األغاين: اجلدسية يقالُ هلا الشموس، انظر

بعة الساسي وهي حتث قومها على احلرب وتعريهم، ، ط١٠/٤٦: قصيدة هلا يف األغاين
 : والبيت ساقط منها وأوهلا

 أجيلُ مـا يؤتي فتيـاِتكم    وأنتم رجالٌ ِفيكُم عدد النَّمِل    
قال أوس بن حجر، وهو غري موجود يف ديوانه ولعله ساقط من قصيدته امليمية، وقد نسبه ) ٢(

أبو منصور الثعاليب، وكتاب البديع )  واملنسوبمثار القلوب يف املضاف(له صاحب كتاب 
 نسبه البن ٣٧١/ ، دون أن ينسبه، ويف االقتضاب يف شرح أدب الكتاب١١/ البن املعتز

 . خراش اهلذيل
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 ينالُ أقَاِصي احلطب الوقود
 وقس ]١٠: نآل عمرا[ هم وقُود الّناِر :والوقود احلطب، قال اهللا تعاىل

. طَرف قنود ومشس ذرور: عليه الركوب والركوب، والوضوُء والوضوء، وقوهلم
 . وما أشبهه. وعجبت من فُتور الطَّرِف وذُرور الشمس

الفرق بني املصدر والظرف إذا كان يف أوهلما ميم فيجيء املصدر : اخلامس
ني فعل احلال مكسورة حنو مفعالً بفتح العني والظرف مفعالً بكسرها إذا كانت ع

ِلزمان الضرب مكاِنه مضرب القوم بكسر : وتقول. ضرب مضربا وضربا: قولك
دفن دفنا ومدفنا، واملدفَن الظرف وقس عليه املنـزل واملَنزل، واملَشتم : العني، ومثل

 . واملَشِتِم وشبهه
 الظرف فإن كان الفعل للحال مضموم العني أو مفتوحها انفتحت عني

ذهب يذهب، وشرب : واملصدر مجيعا ومل يفرق بينهما إال باملعاين وذلك مثل قولك
املذهب، واملشرب، واملدخل، إال أحد : يشرب، ودخل يدخل، ومصدره مفعل حنو

عشر ظرفًا من مضموم العني يف املستقبل فإنها سِمعت بكسِر العني وجيوز فتحها 
شرق، واملسجد، واحملشر، واملنبت، وازر، واملفرق، املغرب، وامل: على القياس وهي

ربِّ الْمشِرِق  : ال اهللا تعاىلـواملسقط، واملطلع، واملرفق، واملسكن، ق
ويهيِّئْ لَكُم  ،]٩٠: الكهف[ بلَغَ مطِْلع الشَّمِس  و]٩: املزمل[ والْمغِرِب

 دخلت على الفعل مهزة نقل من حنو أفعل فإن. ]١٦: الكهف[ مِّن أَمِركُم مِّرفَقًا
: يفعل وسقطت امليم من املصدر، ولزمت املفعول والظرف وكانا بوزن واحد مثل

فإن زاد الفعل . أكرم، إكراما، واملفعول مكرم، وظرف الزمان واملكان مكرم أيضا
اتفق على الرباعي مل يكن له ظرف من لفظه وكذلك لو كان رباعيا أصوالً، ورمبا 

 . فيه لفظ املصدر واملفعول مثل املستقر واملستودع وشبهه
الفرق بني اآللة املنتقلة، واالسم الثابت إذا لزمت أوهلما امليم فيكسر : السادس
 . ويفتح أول االسم غالبا. أول اآللة غالبا

قل اِملقطع، واملقطعة، واِملعول، واِملشعل، وما أشبهه مما حيول وين: فاآللة مثل
املعصم، : فاملنفصل كما مثلنا آنفًا واملُتصل مثل. متصل ومنفصل: وهو على ضربني

وقُلنا غالبا يف اآللة . وامليسم للبعري. واملرفق، واملنسم، واملرسن األنف، واِملنسر للطائر
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احترازا من سبعة ألفاظ سِمعت مضمومة األوائل من باب فعلَ يفْعل بضم العني يف 
املدقة، واملُكحلة، واملُنخل، واملُدهن، واملُصعد، واملُفصل، واملُننت من : وهواملستقبل 

: وأزادوا فيها املُبط، وغري اآللة املتنقلة من األمساء الثابتة يفتح أوله مثل. أمساء السيف
ومضرب يف الظروف وقلنا غالبا احتراز . املعقم واملردم، ومرمي، ومضرب، يف املصادر

-ت باآلالت وهي املنرب ومنقر اسم رجل، وهي قليل، قال أبو احلسن من ألفاظ شبه
 :  وقد فرقت بني أوزان الظروف وبينت حكم اآللة يف أبيات وهي-رضي اهللا عنه

على صيغة الظرف الذي فيه يفْعلُ
وإنْ حِركَت بالكسر فالظرف مفِْعلُ
ظروف أتت مكسورةً ستمثّل

 الَ يتبّدلُأتى الظّرف كاملفْعوِل
إىل مشرٍب ِفي منِزٍل ِفيِه تِرتلُ
ومسِجدها يل مسِكن ومعِولُ
معا مجِزرا ومطِْلع حني تسألُ
يجوز بفتِح العِني والْكَسر أعدلُ
ومخرج ِصدٍق بعد أنْ قَالَ مدخلُ
يخص اعتمادا ِمنه بالكسِر أوَّلُ

لٌفَِللسصنمث م نتنا مهيِف ِمن
 ومكْحـلَةٌ أو مسقُطٌ مث مسخـلُ

كَفَاك ِبعيِن الِْفعِل ِفي احلاِل شاهدا
فَِإنْ حِركَت ضما وفتحا فَمفْعلٌ
وشذَّ ِمن الِفعِل الذي ضمَّ عينه
فإن ِزيد ماٍض همزةَ الّنقِل أوالً

ذْهذا مه ِلككقَولَكسِفيِه م ب
ومسقطُ رأِس منِبت املَجِد مكةٌ
وِقس محِشرا أو مرِفقًا مث مفِْرقًا

إىلَ مشِرٍق أو مغِرٍب فَِهي كُلُّها 
وقَالَ تعاىل مهِلك مث منزلٌ

وآلةُ هذا ِمفْعلٌ ِمثْلَ ِمقْطٍَع 
ِسوى سبعة شذَّت فضّمت صدروها

 هـذا مدهن ومـــدقةٌوِفي غِري
 . وأما تغيري احلركة إىل السكون للتخفيف فذلك يكون يف ثالثة مواضع: فصل
منها يف كل كلمة يكون ثانيها حرفًا فإنه جيوز حتريك ذلك احلرف : األول

ِإنَّ  :حنٍر، ونحِر، ونهِر ونهرٍ، وقد قُرئ: على أصل وزنه، وتسكينه للتخفيف مثل
شهر، وشهر، ونخلٌ : ومثله. مبتليكم بنهٍر، و]٢٤٩: البقرة[  مبتِليكُم ِبنهٍراَهللا

وذلك أصلٌ مستمر يف األمساء الثابتة واألفعال دونَ . ونخلٌ، وفَخذٌ وفَخذٌ وفَِخذٌ
 . املَصاِدر

 فإنه جيوز تسكني. منها يف كل كلمة تواىل فيها ضمتان وكسرتان: والثاين
رسٍل ورسٍل، وكُتب : فاجلمع مثل. احلركة الثانية واتباعها سواء أكان مجعا أو مفردا
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 . وكُتٍب، وفُرٍش وفُرٍش، وسقٍْف وسقٍُف، وقَد قُرئ بذلك
عنق وعنق، وإبِل وإِبِل، وربما سكنوا الكسرة بعد الضمة : واملفرد مثل

ضجر، وضجر، وغُصٍن وغُصٍن، ويف االسم : والفتحة ختفيفًا يف الفعل املاضي حنو
فقالوا كلِمةٌ . عضد وعضٍد، ورمبا سكنوا الفتحة وقلبوا إليها الكسرة ختفيفًا: مثل

وكذْب ،وكلْمةٌ، وكِذب .كوضح ،متقارب: (قال الشاعر. وضِحك( 
 وكثرة الضَّحِك ِمن الرعونة

 إذا سلِّم فقيل - الفاء وكسرها وسكون العنيبضم-مجع فُعلَة وِفعلَة : والثالث
االتباع حنو ظُلُمات : ظلمة، وكسرة فيجوز فيه ثالثة أوجه: فيه فعالت حنو

: وِكِسراٍت والفتح للتخفيف حنو ظُلَمات وِكسرات والسكون على أصل الواحد حنو
. ]١٦٨: البقرة[ والَ تتَِّبعوا خطُواِت الشَّيطَاِن :ظُلْمات وِكسرات وقد قُرئ

 . وخطَواِت وخطْواِت
 َبـاُب َمَعاِني التَّْصـِريِف

وهو التلعب بالكلمة على أوزان مختلفة بزيادة أو نقصان أو تثقيل، أو 
ختفيف، أو مهزة أو توهني، أو تغيري، بناء الختالف املعاين واالتساع أو بدل حرف 

 . من حرف
ضرب واملستقبل : م للفعل املاضيأما الزيادة والنقصان فمثل قوهل: فصل

 ضارعة، والفاعل ضارب بزيادة ألف واملفعول مضروببزيادة حرف م يضرب
وميما . ضروب، وضريب: ورمبا زادوا يف الفاعل واوا أو ياًء مثل. بزيادة ميم وواٍو

ذا ضراب، وعالّم وه: ورمبا ضعفوه للتكثري واملبالغة فقالوا فعال مثل. ِمضراب: مثل
 . يف الزيادة

ذرة، وذر، ومرة، ومر، وجرة، وبقرة وبقر، : والنقصان يف مثل اجلموع حنو
ومنه كتاب وكُتب . نقصوا التاء من اجلمع فرقًا بينه وبني املفرد. وجر، ومترة ومتر

 . وصحيفة وصحف وقس عليه
 خبز جواري،: فالتثقيل يكون يف مثل قوهلم: وأما التثقيل والتخفيف: فصل

 ) هزج: (قال الشاعر. وسام أبرص، والعارية



 ٣٢٩

      وا ما استعاروهعارية  أراد ١(كذاك العيش( 
الفَلو، واألترج، واإلجاص، : اآلواخي واآلوازي، والفَلُو، وال يقال: ومثله

 : القنربة، قال الشاعر: والقربة والعامة تقول
ـِن قربة مبعمٍر         فبيضي واصِفريخالَ لك اجلو   يا لك م

 )٢(وقَهقَري إنْ شئِت أن تقهقري
 ) رجز: (قال الشاعر. وهي قربة من متر-ومثله احلوصلة والدوخلة والقوصرة 

 )٣(يأكلُ منها كل يوٍم مرَّة  أفْلَح من كانت لَه قوصرة    
أمنية وأماِني، فإذا : وكذلك أواقي وأواخي، ومثله. ومنه أوقية، وأخية، وأرية

ان وأواخ وتقولشئتأم فقُلت ا وتفقدته وتقعد على األمر :  خفّفْتتعهدت فُالن
رباعية ومثل الرفاهية : وتزيد الشعر، والتخفيف يف مثل، رباعية للسن وال تقل فيقال

. رجلٌ مياٍن وشاٍم، ومنه الدخان واللسان والقدوم: والطواغية، والكراهية، وتقول
 ) جمزوء اخلفيف: (قال الشاعر
 )٤(لُقيا خطُوٍب لنحت بالقَدوم   بنة عجالن ما صربي علَى    يا  

                                                           

بدل ) أدوا(، وفيه ٢٣٢/ شرح املختار من لزوميات أيب العالء: البيت من حبر اهلزج انظر) ١(
 ).أدوا( دون نسبة،و فيه ٧١/ عروض والقوايفويف الكامل يف ال. دون نسبة) أرادوا(

األبيات من مشطور الرجز وهي إىل طرفة بن العبد، وهي غري مذكورة يف ديوانه شرح ) ٢(
، ولكنها ٣/٢١،١٨٠، ١/١٣٨: الشنقيطي، وقد نسبت إليه يف التصريف البن جين

، واللسان ١٢٠، ورجال املعلقات للغاليين ص٦٣/ ذكرت يف ديوانه حتقيق كرم البستاين
، والشعر والشعراء البن ٤١٠ص/ ، وشرح الفصيح البن ناقيا البغدادي٧/٨٧): نفر(مادة 
إن أول من قاله طرفة بن : ، وقال١٤٧ص/ ، والفاخر البن عاصم الكويف١٨٨/ قتيبة
، ونسبها الشارح لكليب وائل، ويف شرح الفصيح، ويف ١٠/١١٩: وشرح املفصل. العبد

 . ٣٨٢/ رح أدب الكتاباللسان واالقتضاب يف ش
: كتاب املنصف البن جين: ينسب هذا البيتان من مشطور الرجز إىل اإلمام علي، انظر) ٣(

، ويف ٥٥/ ، ونسبه لـه وهو يف ديوانه٦/٤١٦): قصر(، واللسان مادة ٢٤٥، ٣/٨٨
 منسوب لعلي ٣٨٣/ ، دون نسبة واالقتضاب يف شرح أدب الكتاب١٤/ النوادر أليب زيد

 . أيضا
البيت من اخلفيف وهو لعمر بن سفيان بن سعد بن مالك، ابن أخ املرقش األكرب، ويقال ) ٤(

= 

ف املشكل يف النحوكش
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ورجلٌ عمي القَلب، وشجي احللق، وجِوي الصدر، وامرأة عمية، وشجية، 
: ويقول. ورٍد، وصٍد، وكٍر من النعاس. وقِذي العني. طوي البطن: وجوية، ومثله

معاير وكنوت الرجل وكنيته وال فأما . عيرته: عايرت املكيال وعاورته وال يقال
طينته وال تربته ومن ما جيوز : ِطنت الكتاب واتربته، وال تقول: تقول كنيته، وتقول

تت وميولني، ومي ولني ،نيوه ،د، . ختفيفه وتشديده الباقال، والباقالء، وهيِّنوسي
 .د يروى حوصلة وحويصلةوسيد، واملرِعزي واملرعزَِي، والقبيط والقُبيطي وق

فمهموز ال يوهن، وموهن ال : وأما اهلمز والتوهني فعلى ثالثة أيضا: فصلٌ
 . يهمز، وما جيوز توهينه ومهزه

املالءة الثوب، والباءة النكاح، واملراءة والدباءة والرداءة وهو : فاملهموز مثل
 مالة وهليلجة ويف قلبه حنة وإنما هو :األهليلج واألترج، والعامة تطرح اهلمزة فتقول

املآكلة واملوآساة، واملوآزرة، من أاكلت، وأازرت، وأاسيت، وجيوز : ومنه. إحنه
درهم رديٌء، بني الرداءة وال يقال الرداوة وقد نظم أبو الفتح بن : وتقول. واكلت
مر وأبدأت بدأت باأل:  احلروف املهموزة على سياق حروف املعجم فقال)١(جين

وتكات، وأتكأت زيدا، ومثأت رأسه باحلناء، وتنأنأت أي تأخرت، وجرأتك على 
 عليه، وخطأت على الشيء أي أكببت وأحنأت وجتشأت وجشأت كذا، وجترأت
الرجل صرعته وأحكأت العقد، وأحكمته، وأمحأت البئر كثُرت محأا وأمحأا 

ِفيه ا طرحتيا أخرجتها ومحأ الكلب وأخطأت الشيء وحسأت ا احلمأة وخبأت
 . وكذلك سائِر احلروف فخذها ِمن هناك. فُالن

 خطُواِت الشَّيطَاِن :خطوات وختطيت قال اهللا تعاىل: واملوهن مثل
                                                           

الشعر والشعراء البن : هو ابن حرملة وهو يعد من العشاق وصاحبته بنت عجالن، انظر
 ). قنحت(بدل ) كنحت(و) صربي(بدل ) أصريت: (، وفيه٢١٦/ قتيبة

 النحوي، من حذاق أهل األدب وأعلمهم بعلم هو أبو عثمان بن جين: أبو الفتح ابن جين) ١(
النحو والتصريف، وقد صنف فيهما، ومل يتكلم أحد يف التصريف أدق كالماً منه، ومات 

، والكىن ٨٢، ١٢/٨١: ، ومعجم األدباء٤٠٦: نزهة األلباء. سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة
، ٢٤٤ /وتاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان. ١/٢٤٦: واأللقاب للقمي

 .٢/٢٣٥:  وانباه الرواة على ابناه النحاة٢/١٣٢/البغية



ف املشكل يف النحوكش٣٣١ 

]اس :  ِبال مهز وأبديت يل أي أظهرت وال يقالُ]١٦٨: البقرةالن ريخ ووه ،أبدأت
: عِلمته وال يقالُ: أخريهم وال أشرهم، وزكنت األمر أي: ال يقالُوشرهم، و

هتبسيط: (قال الشاعر. أزكن ( 
 )١(زِكنت ِمنهم علَى ِمثِْل الذي زِكنوا 

أبرقت، : وال يقال. وجنعت املوِعظة، ومشلت الريح، وبرقت ورعدت بالقول
قال . ، وأبِرق، وابرق، وأرِعد، وارعدوال أرعدت، إال يف األمر فإنه جيوز أبرق

 ) جمزوء كامل: (الكميت
 )٢(د فَما وعيدك ِلي بضاِئر ـ      ـأبِرق وأرِعد يا يزي      

 ) كامل: (وقال ابن أمحر
 )٣(وِطالبنا فابرق بأرِضك وارعِد   يا جلَّ ما بعدت علَيك بالدنا       

ز توهينه ومهزة هؤالء وهؤال، والربية والربئة، والنيب، والنيبء، والذي جيو
 ) طويل: (والنبوة والنبوءة، وملك ومألك، قال الشاعر

                                                           

، واللسان ٢٥٤/ إصالح املنطق: البيت من البحر البسيط وهو إىل قعنب الغطفاين، انظر) ١(
، نسبه، والبيت يف ديوان ٩/ ديوان خمتارات شعراء العرب هلبة اهللا بن علي) زكن(مادة 

 : املختارات للقعنب بن أم صاحب
واولن يِكنبغضِيهم مثل الذي ز ِمن تا   زِكنم أبدراجع قليب ودَّه 

، وإصالح ١٠١/ البيت من جمزوء الكامل، ونسب للكميت بن زيد شاعر العصر املرواين) ٢(
: ، وشرح الفصيح البن ناقيا البغدادي٣/٢٩٣: ، واخلصائص١٩٣/ املنطق البن السكيت

، واللسان مادة ٤٤٧: شتقاق البن دريد، واال١٤١/ ، وجمالس العلماء للزجاجي٤٣
، واملقصور واملمدود ٣/٣٠٩: ، والكامل للمربد١١/٢٩٥: ، وبرق٤/١٦١): رعد(

، وأمايل ١/٢١٨: ، وتفسري القرطيب٢٤٦/ للفراء والتنبيهات لعلي بن محزة الكسائي
، ويف ١/٢٢٥: ، ويف جمموع شعره القسم األول١/٣٠٠: ، ومسط الآليل١/٩٧: القايل
 . إنه مولد: ح املنطق، احتج األصمعي عليه واعترب كالمه ليس حجة، وقالإصال

هو عمرو بن أمحر بن فراص، وهو من شعراء اجلاهلية، وأدرك اإلسالم وعمره : ابن أمحر) ٣(
، ٣٩-٣/٣٨: ، واخلزانة٣٠٧/ ، والآللئ٣٥٦/ الشعر والشعراء البن قتيبة. تسعني سنة

، ويف ١٩٣/ ، وقد نسب إليه يف إصالح املنطق٥٤ /ديوانه: والبيت من الكامل انظر
، ٤/١٦١): رعد(، منسوبا له وقد نِسب له يف اللسان مادة ١/٣٠١: حاشية مسط الآليلء

 . ١٣/١٢٣): جلل(، ومادة ١١/٢٩٥: وبرق
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 )١( تنزَّلَ ِمن جوِّ السماِء يصوب  فَلَست إلنسي ولكن ِلمألٍك      
والعناية، والعضاءة، والصالية والصالءة والعناءة . والعضايةُ ِضعاف الطير
وكدت وأكدت وورخت وأرخت، وأصدت الباب، : والسقاية، والسقاءة، ويقالُ

، ووعاء وإعاء، ووقاء ح ووشاحشاإأسادٍة ووسادة، و: ويف األمساء مثل. ووصدته
 . فكل هذا مبعىن واحد. وإقاء، وال وإالّ، ووجوه وأجوه

بارأتك : ىن آخر تقولوربما مهزوا الكلمة فكان هلا معىن ووهنوها فكان هلا مع
وذرأت . إهتمت به، وعبيت اجليش: من الدين، وباريتك فأخرتك وعبأت األمر، أي

ورتأت القوم، حفظتهم، وربوت يف بين فُالن . الطعام تذروه وذروت الشيء بالريح
نشأت، وسبأ اخلمر شربها وسبى العدو سبا ملكه، وصبأت خرجت من شيء : أي

فأنا صابئ وصبوت إليك ِمن الشوق ولبأت اللبأ مهموز ولبيتك أجبتك، إىل شيء، 
ورثأت فُالنا قُلت ِفيه مرثية، ورثيت له رمحته وبدأت باألمر ابتدائه وبدوت بفالن 

قال اهللا . وبرأت من العلة وبريت القلم، وردأته أعنته. وبدوت إىل البادية. ظهرت له
 :وكألته حفظْته، وكليته. ، وأرديته أهلكته]٣٤: القصص[ قُِنيِردًء  يصدِّ :تعاىل

 . أصبت كُليته
إمالك الشيء، واملتريب به : وتغيري البناء الختالف املَعاِني يف مثل قوهلم: فصل
تامر، والبن وشاحم، والحم، وسامن، وتارس، ونابل، ورامح، فإن : فاعل مثل

لبان ومتّار ومسان وشحام، وحلّام، وقواس، وتراس، :  مثلفقال: قلت. ، وصنعه)٢(باع
ورماح، وسياف، وال يستعمل السم الفاعل الذي بوزن سياف ومتّار، وزن سائف، 
وتاِمر، فعل خالفًا لقولك استلني فهو مستلني واستعنب فهو مستعنب فإن كثر ذلك 

                                                           

البيت من الطويل، وهو خمتلف يف نسبته، نسبه سيبويه إىل علقمة بن عبدة، والبيت يف ) ١(
: ونسب إليه يف املنصف) ولست جبين(، وفيه ١٢٩/ ة لألعلم الشنتمريشرح ديوان علقم

، ١/٢٦٣: ، وتفسري القرطيب٢/٢٢: ، وصوب١٢/٣٧١): الك(، واللسان مادة ٢/١٠٢
/ ، ويف اجلمل للزجاجي٢٦/ ، واالشتقاق البن دريد٧١/ ومل ينسب يف إصالح املنطق

أليب وجزة : وقيل. ح النعمانهو لرجل من عبد القيس ميد: ، واختلف يف نسبته قيل٦٠
 . ولكنه لعلقمة املشهور بعلقمة الفحل. ميدح عبد اهللا بن الزبري

 .و صنعهأذلك ) ٢(



ف املشكل يف النحوكش٣٣٣ 

، ومشِحم، وإن اشتهى فهو فعلى متِمر، وملِْبن، وملِْحم: عنده فهو مفعل حنو
نبيكم تمري ((: تمِري، ولَبِني، وشحمي، ولَحمي، ويف احلديث: منسوب إليه مثل

))لَبِنيٌّ
)١( . 

 ،ستلِبنستتمر يستوِهب التمر ومستفِعل مومستشحم، وإن استعطى ذلك فهو م
قال علي بن . رجلٌ مبطونٌ إذا كان عليل البطن: ومستلحم، ومستعمل، وتقول

 ) بسيط: (اجلهم
       لَه تعا فرلك مبطونعب بئتا  نواداثَلَ أو تأتيه عملْ ت٢(؟ فَه( 
ومبطن مصدر إذا كان مخيصهما . نفثةُ مصدور: مصدور ويف املثل: ومثله

اال نزع البطني وبطن إذا كان : وبطني صدير إذا كان عظيمهما ومن صفة علي
ا شرهةمنهومقال . ا بالطعام، ومبطان إذا كرب بطنه من كثرة ما أكل وحالته الِبطْن

 ) بسيط: (الشاعر
 )٣( عمرو ِلبطنِته والضيف لِلجوِع   فضيف عمرو وعمرو يسهراِن معا       

ورجلٌ ض كثري اللحم، ويض إذا ذهب . ورجلٌ ظهر صدرا إذا اشتكامها
 .  تغري الختالف املعاِنيحلمه، وقس على هذا بابه مما
فهي الكلمة يتسعون ِفيها فتسمع عنهم بلغتني، وثالث، : وأما تغيري االتساع

 .  وست،وأربع، ومخس
وِقمع وقُمع، وِنطع، ونطع، . فبلغتني قوهلم عليه طُالوة حسن وطالوة ِحسن

. واحلَصادوِقوام وقُوام، والرضاع والرضاع، ويوم الربوع، واألربعاء، واِحلصاد، 
إسوة، وأسوة، وأسوٍة، وِجذوٍة، وجذوة، : ولثالث لُغات حنو. وِفص اخلامت وفَصه

 . وخرص الرمِح وِخرصه وخرصه. وجذوة، وِسوى وسوى وسواء
والولد، . والعصر والعصر والِعصر الدهر. وقَطب الرحى وِقطب الرحى وقُطبها

                                                           

 ".ولبين"مل أعثر عليه يف املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، ويف م : احلديث) ١(
، أبيات من ١٢٤/ علي بن اجلهم، والبيت من البحر البسيط، وهو يف ديوانه يف التكملة) ٢(

 . البحر البسيط وبنفس القافية لعل البيت ساقط من الديوان
 لشهاب الدين ٢٠٦/ كتاب طراز االس: البيت من البحر البسيط، وهو لدعبل، انظر) ٣(

 . اخلفاجي



 ٣٣٤ كشف املشكل يف النحو

. فعلت ذاك برغم احلسود وِرغمه ورغمه: وتقول. ئ ذلكوالِولد والولد، وقد قر
 : وعلَيه قول عنترة. وفُم وِفم، وفَم. والِسقط والسقطُ والسقْطُ

 )١(وتقَلص الّشفتان عن وضح الفُِم
. جنةٌ، ووِجنةٌ، ووجنةٌ. وقلب النخلة وِقلبها وقُلبها. وجدى وِجدى وجدى

وِحبوة وحبوة وحبوة، وِغلْظَةٌ وغَلْظَةٌ . والصفوة والصفوةوأنت من الِصفوة، 
 . وغُلْظَةٌ

 مخ الرأس، )٢()النخاع، النِّخاع(  والنخاع )٢()الزجاج، الزِّجاج(والزجاج 
 .  اللّبِن)٢()رغا، وِرغا(ورغا 

م، وعجز وعجز، نطْع وِنطْع ونطَع ونطَع، ورِحم ورحم ورحم ورح. وبأربع
عضد وعضد وعضد، ويقال لولَد اِحلمار عفْو وِعفْو وعفُو : وعجز وِعجز، ومثله

 . وأصبع وأصبع وأُصبع وأُصبع. وعفَا
ريح الشماْل والشمأل مهموز والشاِمل بزيادة ألف والشمل : وخبمس مثل

طَالَ ابنك طَولك وِطولك وطُولك وطَيلك وطَيلك و. بفتح امليم، والشمل بسكوِنها
 . ساكنة الياء

 . رغْوة اللّنب ورغْوته وِرغْوته وِرغَاوته ورغاوته ورغَاوته: وبست مثل
فهو شيء حيفظ وال يقاس عليه فمن . وأما بدل احلرف من احلرف: فصل

الصِّراط، : ا حنوذلك إبدال السني من الصاد والصاد من السني والزاي منهم
والسقب، . وسقر، وزقر، وصقر، والصقر، والزقر، والسقْر. والسراط، الزراط

والصقْب، وسفح اجلبل وصفْح اجلَبل، وسلعت اللّقمةَ وصلعتها، وزبعتها وهو أصل 
اخلاء، والغني، -مستمر يف كل كلمة أوهلا صاد بعد الصاد أحد أربعة أحرف 

ومنه .  سواء جاوزت هذه األحرف الصاد أو فصلت بينها وبينها-والقاف، والطاء

                                                           

 : ، والبيت بتمامه١٥٢/ البيت من الكامل وهو يف شرح ديوانه) ١(
 لص الشفتان عن وضِح الفَِمولقد حفظت وصاةَ عِمي بالّضحى    إذ تق 

 .٩٨/وقد نسبت إليه يف مجهره أشعار العرب 
 .زيادة للتوضيح) ٢(



ف املشكل يف النحوكش٣٣٥ 

إبداهلم الواو ياًء أو الياء واوا يف تصريفهم ألفعال مسموعة منها جفوت الرجل، 
وجفيته وحنوت عليه وحنيت عليه وحنيت ظهِري، وحنوته، وفَلَوت املُهر فصلته، 

وت الطَعام وقليته، وطَهوت اللَّحم وطهيته، وفليته وعزوته يف النسب وعزيته، وقل
 أصوب هاللّوح وحموت ها وحميتاملرآة وجلوت توجلي ،هتويب وكَنالص وكنيت
وسحيت القرطاس وسحوته، وكَنوت الرجل وكنيته، وحبيت الرجلَ وحبوته، 

ت، وصغيت وصغوت، وجثيت بني يديِه وجثوت، وحثيثُ علَيِه التراب وحثو
بالطائر وزقوت توزقي ،وعتيت وعتوت . 

 . هذا آخر أبواب التصريف، ويتلوه أبواب اخلط والنقِط والشكِْل
 َبـاُب الَخـطِّ

املد، : ومداره على معرفة مثانية أنواع قد رتبها طاهر بن أمحد يف كتابه هي
 . واحلذف، والبدلُوالقصر، اهلَمز، والوصلُ، والقطع والزيادةُ، 

أما حكم املمدود يف الكتابة، فإنه مىت كان غري مضاف كُِتب بألف : فصل
: وبألفني يف حال النصب مثل. كساء، وسماء: واحدة يف حالة الرفع واجلر من حنو

فإن دخل األلف . رأيت مساًءا، وكساًءا، تزيد الثانية عوضا من التنوين يف الوقف
فهذا حكمه . رأيت الكساء والسماء: بألف واحدة على كل حال مثلوالالم كتبت 
 . فإن أضفت كان له حكمان. مع غري اإلضافة

هذا كساء زيد، ورأيت : إن أضيف إىل ظاهر كان املفرد بغري عوض مثل
 . كساَء زيٍد، وعجبت من كسِاء زيٍد

 ألنها مهزة انضمت أو وإن أضيف إىل مضمر زدت يف الرفع واوا ويف اجلر ياًء
هذا : فقُلت. انكسرت وسِكن ما قبلها فاحلكم هلا ألنها قد صارت متوسطة
رأيت كساءك : كساؤك، وعجبت من كساِئك، ومل تثبت يف النصب شيئًا، وقُلت

 . ألا انفتحت وسكن ما قبلها
فت أم فإذا صرت إىل التثنية أثبت ألفَها يف الرفع وياءها يف النصب سواء أض

هذاِن كساءاِن وكساءاك : فصلت كانت اإلضافة إىل ظاهر أو إىل مضمٍر فقُلت
 . ورأيت ِكساَءيك وعجبت من الكسائني، وكسائي زيٍد. وِكساءا زيٍد
وأما حكْم املقصور فإن ألفه تكتب ياًء إن كانت منقلبة يف األصل من : فصل



 ٣٣٦ كشف املشكل يف النحو

عصا وقفًا من األمساء، وشكا : تب حنوياء وتبقى ألفًا إن كانت منقلبة من واو فتك
فَتى ورحى من األمساء، : وغَزا من األفعال باأللف ألنها منقلبة من الواو وتكتب مثل

ورمى وكَفَى من األفعال بالياء ألا منقلبة من الياء فإذا عرفت هذا احلُكم يف كتابة 
كتبها باأللف وبني ذوات املقصور فأنت حتتاج إىل معرفة الفرق بني ذوات الواو لت

 . الياء لتكتبها بالياء وذلك موجود يف األمساء واألفعال واحلروف املشبهة باألفعال
 . وأنا مفرد لكل واحد من هذه الثالثة فصالً فأذكر فيه ما حيتاج إليه من املعىن

أما األمساء اليت تكتب باأللف وبعضها بالياء فإا ال ختلو من أحد : فصل
:  إما أن تكون ثُالثية أو غري ثُالثية من رباعي، أو خماسي، أو سداسي مثل:وجهني

فإنها تكتب أبدا بالياء علَى اإلطالق سواء كان أصلها . موىل، وجمتىب، ومستدعى
الياء أو الواو إال أن يكون قبل آخرها ياًء فإنها تكتب باأللف؛ ألنْ ال تجمع بني 

لدنيا والعليا، واملَنايا، والرزايا، ومل خيرج من هذا النوع إال حيىي ا: يائني وذاك مثل
حى يحيا، : والفعل مثل.  فرقًا بني االسم والصفة؛ةأاسم الرجل، وريى اسم املر

 . وأرض ريا ِمن املَطِر
عصا وفَتى وقَفا ورمى وقنا وحصى وما أشبه : ومتى كانَ االسم ثُالثيا مثل

دجى وضحى، ووِحجى، : ظرت فإن كان أصله مضموما أو مكسورا مثلن. ذلك
: ومىت كان أوله مفتوحا وكان يف أوله واو مثل. وقُرى، كتبته بالياء عند أكثرهم
رأب الثأى : هوى النفس، أو كان وسطه مهزة مثل: وغَى احلرب، أو يف وسطه مثل

فتوح واوا وال وسطه واوا وال مهزة رددته فإن كان مل يكن أول امل. كتبته أيضا بالياء
وإن خرج واو كتبته . فإن خرج قبل حروفهما ياء كتبته بالياء. إىل التثنية واجلمع
: ال اهللا تعاىلـفتى، وعصا، فتكتب فتى بالياء، ألن التثنية فتيان، ق: باأللف من حنو

َانيفَت نالسِّج هعلَ مخدو ]ا باأللف ألنَّ التثنية  وت]٣٦: يوسفصكتب ع
 ) طويل: (قَالَ الشاِعر. عصواِن

ِرقشبم اِبريا سهويصلَى عع 
قَنا باأللف ألنَّ مجعه قنوات، : قَنى، وحصى تكتب: وتعترب اجلمع يف مثل

 بالياء ألنَّ مجعه حصيات فإن التبس عليك يوتكتب حص. قطا من قطوات: ومثله
مع رددته إىل الفعل يف التصريف فكتب قَفا باأللف ألنه من قفوت الرجل التثنية واجل



ف املشكل يف النحوكش٣٣٧ 

قفوا إذا اتبعته، وتكتب رحى وأشباهه بالياء ألنّ تصريفه ِمن رحيت الطَّعام أي 
فإنْ لَم يتبني التصريف رددته إىل اإلمالة فما جاز إمالته بالياء . طحنته بالرحى رحيا

كذا، وإال كتبته باأللف : روف حىت، وبلَى، وما مل جتز إمالته مثلمىت، وِمن احل: مثل
 . وسنفرد لإلمالة بابا إن شاء اهللا سبحانه

 أعطى :وأما الفعل فمىت كان أيضا رباعيا فما فوقه كُِتب بالياء مثل: فصل
كتبه يا فإنحيا، وعي باألمر يعيواقتدى واستدعى ما مل يكن آخره ياء مثل حيي ي 

 . باأللف للعلة املتقدمة
وهى احلبل، ووعى الرواية، أو يف وسطه واو : ومىت كان ثُالثيا يف أوله واو مثل

رأى، ونأى كتب كله بالياء ألن أصله : روى وغَوى، أو يف وسطه مهزة مثل: مثل
ا رمى وغَز: وإن كان أول الفعل متعريا من الواو ووسطه من الواو واهلمزة مثل. الياء

 الفعل إىل نفسه أو إىل التصريف يف االستقبال أو إىل املصدر فإن ظهر فيه كُِتب رددت
رميت، وغزوت : فرد الفعل إىل النفس مثل. باأللف وإن ظهرت ياء كُتب بالياء

وتكتب غزا باأللف ألن الواو . تكتب رمى بالياء ألنها ظهرت فيه قبل تاء الضمري
 : )٢( )١(ال اخلطابـنظم ذلك بعضهم يف بيتني فقظهرت قبل تاء الضمري وقد 

   هِهجاؤ كنا غُمَّ عإذا الفعلُ يوم  فاحلق ِبـِه تاَء اِخلطَاِب وال تقف 
 اِء ياًء كتبته      بياٍء وإال فهــو يكتب باأللفـإن تر قبلَ التـف

 مثل الرمية والرد إىل املصدر. رمى يرمي، وغزا يغزو: والرد يف التصريف مثل
 . فهذا مقاييس ذوات الياء من ذوات الواو يف الفعل. والغزوة

إال، وأال وهال، وأما، وما : وأما احلروف فكُلُّها يكتب باأللف مثل: فصل
                                                           

كان بصريا بالنحو والغريب مات سنة ثنتني  . خطاب بن مسلمة بن حممد بن سعيد) ١(
 . ١/٥٥٣: البغية. وسبعني وثالمثائة

لة النحاة، وحمققيهم، خطاب بن يوسف بن هالل القرطيب أبو بكر املاردي، كان من ج) ٢(
ولعله . واملتقدمني يف املعرفة بعلوم اللسان على اإلطالق، مات بعد اخلمسني واألربعمائة

يقصد تاء اخلطاب دون ذكر أحد اخلطابني، أو أراد أبو اخلطاب، وهو األخفش مؤدب 
 . أيب عبيدة

 



 ٣٣٨ كشف املشكل يف النحو

أما . حتى، وعلَى، وبلَى وإىل فإا تكتب بالياء: أشبه ذلك، إال أربعة أحرف وهي
وأما على وإىل فلرجوعهما إىل الياء مع املضمر يف . حتى وبلَى فلحسِن اإلمالة فيهما

ومىت اتصلت هذه ِبما اليت لالستفهام ومل يكن هناك هاُء سكٍت . عليك وإليك: مثل
حتى مه، : فإن دخلت اهلاء كتبت بالياء مثل. حتام وعالَم وإالَم: كتبت باأللف مثل

ل مىت كان رباعيا فما فوقه ومل يكن قبل فصار جملة األمر أنَّ االسم والفع. وعلَى مه
 : ومتى كان ثالثيا استدل عليه بأحد ثالثة عشر شيئًا وهي. آخره ياء كُتبت بالياء

التثنية، واجلمع، واالشتقاق، وانضمام أوله، وانكسار أوله، ولزوم الواو، إما 
ل، أو إىل املصدر، ورد الفعل املاضي إىل املستقب. أوله أو وسطه، ولزوم اهلمزة وسطه
 . أو إىل ضمري املتكلم، وحسن اإلمالة

فهذه فروق واضحة بني ذوات الواو، وذوات الياء فتفهمهما موفقًا إن شاء اهللا 
 . سبحانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِمْن ِآَتاِب َآْشِف الُمْشِكِل َنَفَع اُهللا ِبِه آمين
 َباُب الَهْمَزة



ف املشكل يف النحوكش٣٣٩ 

 ؟قسم؟ وما أحكامهاما اهلمزة؟ وعلى كم تن: وفيه ثالثة أسئلة
نرب احلرف وإخراجه من احللق بتدافع ويف احلديث : أما ما اهلمزة فهي: فصل
))ال تنرب امسي((: يا نيبء اهللا فقال النيب : أن رجالً قال

 واعترب ذلك يف مثل قول )١(
 الرَّحمن ِمن وما أَنزلَ ،]١٠: إبراهيم[ ِإنْ أَنتم ِإالَّ بشر مِّثْلُنا :اهللا سبحانه

 . ]١٥: يس[ شيٍء ِإنْ أَنتم ِإالَّ تكِْذبونَ
فإن وهن بالتخفيف انقلبت . واهلمز حرف صحيح جلد يقوى عليه االعتماد

 .واوا أو ياًء وألفًا وعاد هوائيا كحروِف القلة بعد أن كان حلقيا
 . ملحقة، ومنقلبةأصلية وزائدة، و: واهلمزة تنقسم على أربعة أقسام: فصل

فأس، : أكل، وأمر، أو عينها مثل: كلُ مهزة وقعت فاء الكلمة مثل: فاألصلية
 . حناء، وقثاء: ورأس، أو المها مثل

أمحر، وأصفر، وآخرا : كل مهزة وقعت أوالً قبل فاء الكلمة مثل: والزائدة
 . مشأل: محراء، وصفراء، وال تقع وسطًا إال قليالً مثل: بعد المها مثل
 . خرباء، وعلياء وال تقع إال آخرا: مثل: واملُلحقة
مهزة كساء، : كل مهزة وقعت الما للكلمة وأصلها الواو والياء مثل: واملنقلبة

وجزيت ها من كسوتا يف مثل. وجزاء، ألناملنقلبة عين قائل، وسائل، : وقد تقع
 . وشاج، وإشاج: وفاء مثل. وسائر

 فإنها ال ختلو من أحد ثالثة أحوال إما تقع أوالً، أو وأما حكم اهلمزة: فصل
: فمىت وقعت أوالً صورت يف اخلط ألفًا بأي حركة حتركت مثل. آخرا، أو وسطًا

أب، وأم، وإبل، وقد ذكرنا حكم هذه اهلمزة إذا دخلت عليها مهزة االستفهام يف 
فإن . حركًا، أو ساكناباب األلفات، ومىت وقعت آخرا مل خيلُ ما قبلها أن يكون مت

                                                           

 قال رجل للنيب (، ٤٢٢/ حتقيق عبد السالم هارون. جاء يف كتاب االشتقاق البن دريد) ١(
 واحلجة يف القراءات السبع ))لست بنيبء اهللا ولكين نيب اهللا((: يا نيبء اهللا، فهمز فقال 

 . ٧٥عبد العال، ص. د/ البن خالويه حتقيق



 ٣٤٠ كشف املشكل يف النحو

كان متحركًا جرت على حكمه تكتب واوا إن انضم وألفًا إن انفتح وياًء إن انكسر 
ومررت بامرئ، وكذلك لو . هذا امرؤ ورأيت امرأ: سواء حتركت أو سكنت حنو

وإن كان ما قبلها . مل يقرأ: هو يقرأ، أو سكنت اهلمزة مثل: اختلفت احلركات مثل
هذا اجلزء، ورأيت اجلزء ومررت :  هلا صورة بأي حركة حتركت مثلساكنا مل يكن

ومىت وقعت وسطًا مل ختلُ . وقس عليه النظائر. ِخبٌء، ودفٌء، ووطٌء: ومثله. باجلزء
إما أن حترك ويتحرك ما قبلها، أو تحرك ويسكن ما قبلها، أو : من أحد ثالثة أحوال

 . تسكن ويتحرك ما قبلها
رؤوس، : نهما إن حتركا بالضم مجيعا كتبت واوا مثلأ: فالضرب األول

وإن حتركا بالكسِر كُتبت . سأل، وزأر: وإن حتركا بالفتح كُتبت ألفًا مثل. وكؤوس
إال أنه يخرب ذه اهلمزة عن ياء اجلميع ويف مثل . مستقرئكم، ومستهزئكم: ياًء مثل

 انضم كتبت ياًء ألنّ احلكم وإن انكسرت وانفتح ما قبلها أو. مستهزئني ومستقرئني
لؤم الرجل، وإن : سِئلَ وسئم، وإن انضمت وانفتح ما قبلها كُتبت واوا مثل: هلا مثل

انفتحت وانضم ما قبلها أو انكسر فاحلكم لـه وكتبت واوا إن انضم وياًء إن 
وإن انضمت وانكسر قبلها فاحلكم لـه أيضا مثل . انكسر مثل جؤِن ومئز

 . ستهزئون هذا ضربتستقرئون وت
فمىت حتركت بالضم أو . أن تكون متحركة وما قبلها ساكن: الضرب الثاين

ومىت انفتحت . أرؤس، وأكؤس: ومثل. استلئم يا رجل: الكسر دبرت نفسها مثل
 . وسكن ما قبلها مل يكن هلا صورة عند أكثر الكُتاب مثل مسألة ومشأمة

بلها فمىت كانت كذلك دبرها وجرت أنْ تسكن ويتحرك ما ق: والضرب الثالث
 . سؤر، وبئر، ورأس: على حركتها واوا إن انضم وياًء إن انكسر وألفًا إن انفتح مثل

فهذه نيف وعشرون مسألة فاعرف الفرق بينها فإنها مواضع لطيفة يتهافت 
 . فيها الكتاب

 
 

 :ومن أحكام الهمزة



ف املشكل يف النحوكش٣٤١ 

هذا جزاؤك، :  املتوسطة مثلأنَّ املتطرفة إذا اتصلت بالضمري عادت يف حكم
 .  ورأيت جزاءك، وعجبت من جزائك

ومىت أشكلت عليك اهلمزة . وهو يقرؤه، ولن يقرأه، وهو يقرئك السالم
واستطلت يف أصلها وهنتها وكتبتها على حدها ترجع إليه يف التوهن ياًء، أو واوا، 

مستمر ال يشذُ منه أو ألفًا وأسقطتها حيث تسقط يف ختفيف مسألة فإنَّ ذلك أصل 
 . إال النادر

 َبـاُب الَوْصِل والَقْطِع
 . أكثر ما يكون الوصل والقطع يف ما، وال، وها

فمىت اتصلت ِمن احلروف ِبما هو . فإنها تكون امسا وحرفًا) ما(أما : فصل
على حرف واحد بسيط كُِتبت معه متصلة امسا كانت، أو حرفًا ألنه ال يقوم بنفسه 

حنو قوله تعاىلفاالسم : لْتا أَنزوا ِبمآِمنو ]زلـذي أنـبال:  أي]٤١: البقرة .
 . كإرسالنا:  أي]١٥١: البقرة[ كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسوالً و

فَِبما نقِْضِهم  ،]١٥٩: آل عمران[ فَِبما رحمٍة مِّن اِهللا :واحلرف مثل
ممِّيثَاقَه ]ا مل خيلُ ، و]١٣: املائدةمىت اتصلت باسم أو حرف مركب، وكانت امس

أن تكون خربية أو مصدرية أو مبعىن الذي أو تكون استفهاما، أو ظرفًا، فإن كانت 
ِإنَّما صنعوا كَيد ساِحٍروالَ  . ليت ما يف الدار لزيد: خربية كُتبت منفصلة مثل
 .  ما يف الدار لعبد اهللا وكل]٦٩: طه[ يفِْلح السَّاِحر حيثُ أَتى

فالظرفية حنو . وإن كانت استفهامية أو ظرفية كُتبت منفصلة على كل حال
كُلَّما خبت  ،]٣٨: األعراف[ كُلَّما دخلَت أُمَّةٌ لَّعنت أُختها :قوله تعاىل

 ألن وإمنا تكتب منفصلة وهي ظرف. كل وقت:  أي]٩٧: الكهف[ ِزدناهم سِعريا
ِلم، وِفيم، وِبم، : واالستفهامية مثل. الغالب على الظروف االتصال لشبهها باحلروف

وحتام، وعالَم، حتذف ألفها وتصلها ألجل احلذف الذي حلقها إال أن تتصل ِبها هاء 
ِذفها كالعوض مما حفصل معها ألنها تا . السكت فإنهذا إذا كان احلرف مركب

ِبمه، وِلمه، : ولو كان بسيطًا وصلتها فقلت.  وعلى مه وحىت مه،فتكتب إىل مه
ها وبني اخلرب، فتقول. وكَمهربت؟ : وإمنا حذفت األلف من االستفهامية فرقًا بينه مم

يف : هربت من ما هربت ِمنه، وأنا يف ما أنت فيه، أي: وفيم أنت؟ ولو أخربت لقلت
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ِإنَّما اُهللا  : رفًا كتبت متصلة على كل حال مثلومىت كانت ما ح. الذي أنت فيه
اِحدو ِإلَه ]وبئس متصل. ]١٧١: النساء مأما . ةـوقد كتبوا ما مع ِنع  ِنِعمَّا
ِعظُكُمي  ]ا]٥٨: النساءفعلى أصل اإلدغام، وأم : كُمانِبِه ِإمي كُمرأْما يمِبئْس 
]ا للمصحف، و]٩٣: البقرةبفصل الم اجلر ) مال هذا الرسول: (كذلك كتبوا فاتباع

 . ]٤٩: الكهف[ ما ِلهذَا الِْكتاِب الَ يغاِدر :اتباعا للمصحف ومثله
فأكثر ما يتصل ا أنْ املفتوحة وإنْ املكسورة وهل يف ) ال(وأما : فصل
: لـة مثـة للفعل كُِتبت منفصلـفمتى دخلت عليها أن وكانت ناصب. التحضيض
ٌةنكُونَ ِفتوا أَالَّ تِسبحو ]ه ال ]٧١: املائدةألنَّ التقدير أن على قراءة من رفع 

 . تكون فتنة فكأن اهلاء املقدرة فصلت
إال : املكسورة فتكتب معها ال متصلة على كل حال ألا عاملة مثل) إنّ(وأما 

 . تدع شتمي أعاقبك
وهال . هال فعلت: حنو. لة أبدايف التحضيض تكتب منفص) هال(وكذلك 

ألن ال تكتب مع لوال منفصلة من حيث كانت . ومل نذكر لوال، وال كال. تفعل
وتكتب مع كالَّ متصلة ألا كلمة واحدة ولو فصلت لبقي . الواو ال يتصل ا شيء

 . الكاف منقطعا ال يستقيم بنفسه
بهمات وقد تدخل يف باب فالغالب عليها الدخول يف باب املُ) ها(وأما : فصل
ومعناها حيث وقعت التنبيه . ها اهللا ألفعلن: هيا زيد، ويف القسم مثل: النداء مثل

فمىت دخلت على املبهم وكان معه كاف خطاب كُتبت منفصلة . وهي حرف أبدا
) ها(ومىت مل يكن معه حرف خطاب حذفت األلف من . هاذاك، وهاتاك، وهاولئك

ا، وهذه، وهؤالء، وكذلك تكتب يف القسم والنداء متصلة هذ: وكتبتها متصلة مثل
 . فافهم ذلك وقس عليه تصب إن شاء اهللا سبحانه. هيازيد، وها اهللا: مثل

 َبــاُب الزَِّيـاَدِة
اعلم أن الغرض بالزيادة الفرق بني ملتبسني وال تزاد يف الكلمة املكتوبة أكثر 

 . هلاء، والواو، واأللفا: من حرف ومجيع ما تزيده الكتاب ثالثة أحرف
ِعه : فاهلاء تزاد من األفعال يف معتل الالم، والفاء إذا أمر به حنو: فصل



ف املشكل يف النحوكش٣٤٣ 

وِله عمرا، وِشه ثوبك، تثبتها يف الوصل خطًا وال تنطق ا إال يف . ِقه زيدا. كالمك
وما أَدراك ما  :لتـالوقف ولو زدا يف اسم السكت أو الندبة نطقت ا فق

  ِإنِّي ظَننت أَنِّي مالٍَق ِحساِبيه* هاؤم اقْرؤوا ِكتاِبيه ،]١٠: القارعة[ يهِه
]أبيه وعميه: من زيد، فتقول: وهي لغة أهل جند تقول. ]٢٠ ،١٩: احلاقة . نوِلم

 : لَبه، قال الشاعر: هذا فتقول
 )١(لقوم اضطراب األرِشيهإنِّي إذا ما القوم صاروا أجنيه    واضطرب ا      

هيوصي بأوصيين وال ت ناكه 
 . يا زيداه، ويا عمراه، ويا مرحباه: وتقول

وإنما قصدنا يف الزيادة ما يكتب وال ينطق به يف كل حال . وهذا شيء عرض
ِلـه زيدا تثبتها مهيأة للوقف، وال ينطق ا يف الوصل كما تثبت األلف يف : حنو

وال ينطق ا يف الوصل تاء ألن الكتابة كلها مهيأة للوقف فكما يقف رأيت زيداً 
عمرا : على ألف العوض واهلاء املنقلبة من تاء التأنيث يقف على هاء السكت حنو

وثوبك ِشه ِلـه . 
 اسم عمرو ويف حالة رفعِه وجرِّه :أحدمها: وأما الواو فتزاد يف موضعني: فصل
وفرقًا بينه وبني عمر فإذا صرت إىل النصب . رت بعمرٍوهذا عمرو، ومر: على حدِّ

مل تكتب شيئًا ألن التنوين واأللف املعوضة منه يف الوقف قد أغنيا يف الفرق بني 
 .  ألنَّ عمرا ينصرف وعمر ال ينصرف؛االمسني

 يف أولئك يزيدونَ فيه الواو بني اهلمزة والالم فرقًا بينها وبني :واملوضع الثاين
 . يك، وزادوا الواو يف الربو اتباعا للمصحفإل

أحدها يف مائة فرقًا بينه وبني ِمنه : وأما األلف فتزاد يف ثالثة مواضع: فصل
                                                           

 إىل سحيم ٢/٦٥٦: األبيات من مشطور الرجز وقد نسبت يف شرح احلماسة للمرزوقي) ١(
، ٢بينما يف شرح احلماسة للتربيزي جـ) القوم(دل ب) ما النوم(بن وثيل الرياحي، وفيها 

والشطر األول ورد يف النوادر ) اآلرشيه(بدل ) باآلرويه(ويف احلماسة ). كانوا(، ٢٠٢ص
 ويف نظام الغريب - مجاعة يتناجون–مجاعة النجى : واألجنية) وكانوا(،وفيها ١١/ أليب زيد

/ واملغين. وباألروية بدل االرشية" أجني" وفيه أندل بدل ٢٠٦/لعيسى الربعي دون نسبه
 ".بيه"بدل " بنيه"ت :  دون نسبة ويف٥٨٥



 ٣٤٤ كشف املشكل يف النحو

فيأخذ ) مائة مائة(باأللف الزائدة يف مائة مل يؤمن أن يصحفه القارئ فيحسبه خذ 
 . وهذا خلَلٌ يف الكتابة عظيم. عشرة آالف

القوم غزوا، ودعوا : يادة األلف بعد واو اجلمع من حنومن ز: واملوضع الثاين
زيد : ومل يغزوا ومل يدعوا فيزيدونَ ألفًا فرقًا بني واو الضمري، وواو االعتالل كقولك

إنما تزاد : وقال األخفش وأصحابه. يغزو غزوة، ويدعو ألنك ال تثبت هناِلك ألفًا
 وواو النسق أال ترى أنك لو أخربت عن األلف بعد واو اجلمع فرقًا بني واو الضمري

 ملا صدروا، قام زيد ومل تكتب األلف بعد واو صدروا لظن القارئ أنك :قوم كتبت
قال سعيد بن . وقام زيد: ملا صدر مث عطف عليه فقلت: خترب عن واحد فقلت

شكروا وكفروا : فلما أثبتوا األلف مع الواو املنفصلة يف مثل: مسعدة األخفش
 يف ذلك فجعلوه مذهبا وأثبتوا األلف بعد كل واو ضمري منفصلة كانت أو واتسعوا

 . آمنوا وعملوا: متصلة، مثل
. رأيت زيدا وحممدا: من زيادة األلف يف كل منصوب منون حنو: واملوضع الثالث

يثبتونَ األلف بعد النون وال ينطقونَ ِبها يف الوصل فإذا وقفوا حذفوا التنوين وأعاضوا 
رأيت زيدا يف األمساء، والتقوما يا : األلف وبعضهم يسميها ألف الوسيلة وهي مثلمنه 

أهل البصرة يثبتوا ألفًا أعين نون التأكيد اخلفيفة وكذلك هي يف . زيد يف األفعال
، وقد تزاد األلف إشباعا يف ]٣٢: يوسف[ ولَيكُونا مِّن الصَّاِغِرين :املصحف يف

، ]٦٧: األحزاب[ فَأَضلُّونا السَِّبيال ،]١٠: األحزاب[  ِباِهللا الظُّنوناوتظُنونَ :مثل
ىنسفَالَ ت قِْرئُكنس ]٦: األعلى[و ، َوالا الرَّسنأَطَع  ]فبعض ]٦٦: األحزاب 

 . القراء ينطق ذه األلف يف الوصل والوقف وبعضهم يكتبها وال ينطق ا إال يف الوقف
 الحـْذفَبـاُب 

اعلم أن احلذف ضد الزيادة وهو أن يسقط الكاتب حرفًا من ِهجاء الكلمة يف 
. اخلطِّ علَى وجٍه من االختصار ويكون فيما أبقى دليالً على ما ألقى فَالَ يلتبس بغريه

 . ومجهور ما حيذفه الكاتب مخسة أحرف، ثالثة حمفوظة املواضع، واثنان مقيسان
 .  والواوفاحملفوظ األلف والياء

األول منهما آخر كل حرفني مثلني من كلمة واحدة وأدغم : واملقيسان
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والثاين إحدى ثالث صور اجتمعت . أحدهما يف اآلخر وكتب هلَا صورة واحدة
 . متماثلة سواء أكانت من كلمة واحدة أو من كلمتني

الرمحن فاأللف تحذف يف اثنني وعشرين موضعا ِمنها ثالثة يف بسم اهللا : فصل
إذا كُتبت اآلية كلها فواحدة يف بسم، ويعوض منها طول الباء وواحدة يف . الرحيم

. اهللا ويعوض منها طول الالم األوىل، وواحدة يف الرمحن يعوض منها مدة امليم
 أَِو ادعوا الرَّحمن : قال اهللا تعاىل. وكذلك لو كتبت يف بعض ما يكتب

]األلف وال حتذف  حذفت األلف، ]١١٠: اإلسراء فإن كتبت اقرأ باسم ربك أثبت
 . ألف اسم إال مع الباء وحدها دونَ سائر احلروف

وثالثة يف احلرث والقسم والسلم، إذا كان فيها األلف والالم، فإن كتب 
 . أثبت األلف. حارث، أو قاسم أو سالم عليكم

السماوات وثالثة يف . وثالثةٌ يف إبراهيم وإمساعيل، وإسحاق، بغري شرط
إذا كان قبل دراهم عدد وهذا عند أكثر الكتاب . وملك اسم الرجل ومخسة درهم

بعضهم يثبت األلف يف هذه املواضع فإن مل يكن قبل الدراهم عدد أمجعوا على 
عندي درهم، وعندي دراهم فإن نِعت : كتابته باأللف لئال يلتبس بدرهم يف قولك

 شروه ِبثَمٍن بخٍس دراِهم معدودٍةو :أجاز بعضهم حذف األلف يف مثل
]فهذه اثنتا عشرة ألفًا حمذوفة]٢٠: يوسف  . 

هذا زيد بن عمرو، : ألف ابن إذا وقع صفة بني علمني مثل: الثالث عشر
. هذا القاضي بن األمري: هذا أبو القاسم بن أيب بكر، أو لقبني مثل: وكنيتني مثل

نية أو لقب وكُنية، فإن وقع ابن خربا كتبت فيه األلف وكذلك لو وقع بني علم وك
وقَالَِت الْيهود  : إال أم كتبوه يف املصحف.  قال زيد أن حممدا ابن عمرو: مثل

 بغري ألف وهي شاذة فإن كان ابن على صورة املثىن ]٣٠: التوبة[ عزير ابن اِهللا
وكذلك لو قُلت وابن عبد اهللا . خالدجاءين زيد وعمرو ابنا : كتبت األلف مثل
 . حممد كتبت األلف
مرون، وعثمن، ولقمن، : ألف فعالن إذا كان علما مثل: والرابع عشر

 . ولسليمن الريح، ومرمي ابنت عمرن
: كل ألف وصل دخلت عليها مهزة االستفهام حنو قولك: واخلامس عشر
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:  ألف الوصل اليت مع الم التعريف مثلأبنك خري أم زيد؟ أمسك زيد أم عبد اهللا؟ إال
 . ]٥٩: يونس[ آُهللا أَِذنَ لَكُم أالرجل عندك؟

هللا : مهزة الم التعريف إذا دخلت عليها الم اجلر حنو قولك: والسادس عشر
 .األمر، وللعاِمِل األجر
 . آدم، وآزر، وآخر، وحنوه: أحد ألِفي أفعل حيث وقع مثل: والسابع عشر
 .  خالد اسم الرجل على خالف من الكتابيف: والثامن عشر
الصاحلات، والقيمات، واملسلمت، : يف مجع فاعلة وفاعل يف مثل: التاسع عشر

والكفرين، والقيمة، واخلسرين، والظلمني، واملنفقني، واملنفقات، إذا كان معه األلف 
 وبعضهم يكتبون األلف يف ذلك وكذلك ألف ثالثة على خالف فيه، ومثله. والالم

 . ثالثة وثالثون
هذا : ألف ها إذا دخلت على ذا ومل يكن معه كاف خطاب مثل: والعشرون
 . وهذه وهؤالء

ِفيم : ألف ما االستفهامية إذا اتصلت حبروف اجلر مثل: واحلادي والعشرون
 . كما قدمنا. وإالم، وحتام، وعالَم، فرقًا بني اخلرب واالستفهام

ولئك اليت بعد الالم إال أم ملا خرجت صورته إىل ألف أ: والثاين والعشرون
 . صورة ألئك فصلوا بينهما بزيادة الواو

: أحدمها يف اجلُموع املهموزة مثل: والياء تحذف يف موضعني: فصل
 . املستقرئن، واملستهزئن، فإذا ِصرت إىل التثنية أثبت يائني حنو املستهزئني واملستقرئني

. هذا قاض: نكرة إذا كان مرفوعا، أو جمرورا مثلكل اسم منقوص : والثاين
وكذلك لو عرفت . رأيت قاضيا: فإن نصبت أثبت الياء فقلت. ومررت بقاض

وإنما تسقط مع تنوين املرفوع وارور اللتقاء . جاءين القاضي وقاضيك: فقلت
الرفع واجلر الياء والتنوين، ومنهم من حيذفها مع األلف والالم يف : الساكنني ومها

وقد قُرئ: ٍءيالدَّاِع ِإلَى ش عدي موي ]٦: القمر[و ، اِدِبالْو ِإنَّك ]١٢: طه[ 
 وقد ]١٠٨: طه[ يتَِّبعونَ الدَّاِعي الَ ِعوج لَه :وال خالف يف النصب مثل

  .]٤: الفجر[ واللَّيِل ِإذَا يسِر :حذفت الياء من الفعل يف مثل قوله
األوىل مضمومة غالبا . والواو حتذف يف كل موضع اجتمع فيه واوان: فصل
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القوم : وقُلْنا غالبا احترازا من قوهلم. داود، وطاوس، ورؤس، وكؤس، ويقرؤن: مثل
 . فإنهم مل حيذفوا الواو لئال يلتبس اجلمع بالواحد. ذوو مال

ا إذا كانت األوىل مفتوحة أثبتهما مجيعاستووا، واحتسووا، وعووا، : ا مثلفأم
ويدع  ،]١٨: العلق[ سندعو الزَّباِنيةَ :وقد حِذفَت الواو يف مثل. ورووا

يمحو اُهللا ما  ، و]٦: القمر[ يوم يدع الدَّاِع و ،]١١: اإلسراء[ اِإلنسانُ
 .  اتباعا للمصحف]٣٩: الرعد[ يشاُء

كر، وبر، وخطٍّ، : ملثالن اللّذان من كل كلمة واحدة مثلواحلرفان ا: فصل
فإن كان التضعيف من كلمتني مل . ودق، وما أشبه ذلك يكتب هلا صورة واحدة

اللحم واللنب، والليل، إال الذي واليت والذين يف اجلمع فإا : حيذف منه شيئًا مثل
م وأثبت الالمني مع اللذين، فإذا ثنيت رجعت إىل األصل املتقد. تكتب بالم واحدة

 . وحنوه. اذهب ِبكتاِبي: واللتني، فرقًا بني التثنية واجلمع وكذلك قولك
ومىت اجتمعت ثالث صور وجب حذف واحدة منها وذلك مثل : فصل

لَوح مث تدخل عليه الم : للّحم، وللنب، ولليل، وللّوح أال ترى أنك تقول: قولك
ِلللوح فهذه ثالثُ المات حتذف : د الم اجلر فتقولاللّوح مث تزي: التعريف فتقول

منها واحدة يف اخلط وال خص به واحدا دون واحد ألنك لو خصصت الم اجلر 
خلفضت بغري عامل ولو حذفت الم التعريف لبقي االسم منكرا ولو حذفت الم 

 . األصل ألخللت بالوزن
 َباُب َبَدِل الَحْرِف ِمَن الَحْرِف

. كتاب قد استحسنوا إبدال حرف من حرف واصطلحوا على ذلكاعلم أنَّ ال
الواو من األلف، واأللف من التنوين، : وأكثر ما يكون البدلُ بأربعة أحرف وهي

 . ونونُ التأكيد اخلفيفة واهلاُء من تاء التأنيث، والياء من اهلمزة
يوة الصلوة والزكوة، واحل: الواو تبدل من األلف يف ثالثة أحرف وهي: فصل

واأللف تبدل من التنوين ونون التأكيد اخلفيفة . ما دامت مفردة اتباعا للمصحف
رأيت زيدا، نون التأكيد مع فعل الواحد : إذا كان التنوين مع االسم املنصوب مثل

 ولَيكُونا مِّن الصَّاِغِرين ،]١٥: العلق[ لنسفَعا ِبالنَّاِصيِة :املذكر مثل
]٣٢: يوسف[ . 

قائمة، وقاعدة : واهلاء تبدل من تاء التأنيث يف األمساء خاصة يف مثل: فصل
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: ألنها ترجع إليها يف الوقف فكتبت هاء فرقًا بينها وبني التاء اليت يف الفعل مثل
قال . ثُمت، وربت، والت: قامت، وقعدت، وقد شبه ذا الفعل ثالثة أحرف وهي

 ) رجز: (الشاعر
 )١(روتني فسعىثُمَّت جاَء املَ

 ) رجز: (وقال آخر
 )٢( ِبلذِّة ساعة أكالِت دهِر  وربَّت أكلَة منعت أخاها   

: وقد كتب الكوفيون، ]٣: ص[  والَت ِحني مناٍص :وقال اهللا تعاىل
بالتاء وكتابتها باهلاء . ويا أبت إين أخاف. رمحت اهللا وسنت اهللا يف الذين خلوا

وهي ترجع يف الوقف إىل اهلاء وكذلك . ألنَّ الكلمة يف اخلط مهيأة للوقف. أجود
 . كتبوا لنسفعا وشبهه بالنون على اللفظ يف الوصل

حينئذ ويومئذ، وساعتئذ، وليلتئذ على : والياء تبدل من اهلمزة يف مثل: فصل
وقد أبدهلا . فأما من أعرب فيكتبها حني إذ، وساعة إذ، وليلة إذ. مذهب من بنى

 يعلَم أَهلُ الِْكتاِب ِلئَالَّ ،]٤٦: مرمي[ لَِئن لَّم تنتِه :منها بعض الكتاب يف
]٢٩: احلديد[ . 

 َبـاُب النَّْقـِط
فإذا فهمت هذا الغرض فحروف . اعلم أن الغرض بالنقط الفرق بني ملتبسني

 ما ال ينقط، فالذي ينقط ِمنها ما ينقطُ، ومنا: املعجم تنقسم يف النقط قسمني
وذلك . كل حرف على مثل صورته: ضرب منه يترك نقطه ِبالَ خالف وهو: ضربان

ألن ) )*(األلف، والكاف، والالم، وامليم، والواو، واهلاء، واللملف: (سبعة أحرف
وضرب ال ينقطه قوم وينقطه آخرون . هذه ال يشبهها غريها من حروف املعجم

احلاء، والدال، والعني، والصاد، والطاء، والراء، والسني، : يوذلك سبعة أحرف وه

                                                           

 : ، وصدره١٢٠/ بن دريدامقصورة : البيت من الرجز وهو البن دريد انظر) ١(
 ثُمَّت طَاف وانثَنى مستلِما  

 . البيت من البحر الوافر ومل أهتد لقائله) ٢(
 .لعلها الالم ألف) *(
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فحجةُ من ال ينقط هذه السبعة أن . يقالُ ذلك. وكلها غري معجمة أي غري منقوطة
 بنقطه عن نقط لكل واحد منها شبيه يف الصورة فإذا نقط ذلك الشبه استغىن: قال

ن كان حتتها نقطة فهي جيم أشباهه فمن وجد صورة تصلح للجيم، واحلاء، واخلاء فإ
وكذلك الدال . وإن كانت فوقها فهي خاء، وإن كانت عاطلة فليس إال احلاء

والذال وإن وجدت نقطة فوق احلرف فهي ذال، وإن مل جتد شيئًا فهي دال، 
والسني . وكذلك الصاد والضاد والعني والغني، والطاء والظاء، والراء والزاي

ن نقط األول، وهو لعمري اختصار حسن ألنه من جتتزئ بنقط األخر ع. والشني،
ما األصلح : -عليه السالم-عرفك أحد الضدين فقد عرفك اآلخر وسأل رجلٌ عليا 

 -عليه السالم-أراد . قد أخربتك: فما األفسد، قال: فقال. الورع: يف الدين فقال
زم أهله شيئني إال أنَّ هذا املذهب يل. أن األصلح إذا كان الورع كان األفسد الطمع

 . أحدها أال يمر الكاتب حبرف ينقط إال نقطه وإال أخلَّ بكتابته
أن املصنف منهم إذا أورد لفظة فيها حرف من هذه األشكال وخاف : والثاين

 . أن يفسدها الكتاب والنساخ بالتصحيف قال بالذال معجمة أو بالدال غري معجمة
وهذا االختصار وإن أدى إىل . الذي ال ينقطفاملعجم الذي ينقط وغري املعجم 

إن : فإنما يكون نادرا والنادر ال حيكم به وحجة من نقطه أن قال. التطويل والتحفظ
أنسي يعرفه اخلاص والعام فال حيتاج إىل نقط فإن : الكالم إنما جييء على ضربني

ن الناس، وأهلُ العقل نِقطَ كان زيادة يف البيان، ووحشي ال يعرفه إال اخلواص م
وربما جعل بعض . واملعرفة فيجب له أن ال ينقط سواء أكان له شبيه أو مل يكن

الكتاب هذا النوع معينا على القراءة وحتسينا للخط فيكون له مبرتلة احللي مث اختلفوا 
يف نقط احلرفني املثلني فجعل بعضهم ألحدمها نقطة من أسفل واآلخر نقطة من أعلى 

 . ى هذه الصورةعل
، ش، إال احلاء فيجعل له اثنني من . . .، ز، س.، ظ، ر.، غ، ط.، ذ، ع.د

. ألن اجليم ينقط بواحدة من أسفل واخلاء بواحدة من أعلى) ...ح(أسفل كما ترى 
 .  منهماهفميز

وبعضهم ينقط احلرف اآلخر بنقطة من أعلى ويعلم احلرف األول حبرف مثله 
 . على هذا املثالصغري يف الصورة فيكون 
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، خ إال الراء فيجعل عالمة هكذا ح، ظ، حط، ض، طصع، غ، صع، ذ، دد
 . µ، سυورمبا نقط السني والصاد هكذا ص). رر(

وقد مجع ذلك . من ما ال ينقط أو ينقط خبالف. وهذا أحد ضريب احلروف
 .كم صلَّى أو حطَّ لَه درسع: ابن القيم بكلمات وهي
قلما فجعل يبدل كل حرف من أخيه وال ينقط واحدا منهما إالَّ أنه اخترع له 

 . فيكتب الكاف ميما وامليم كافًا والسني عينا والعني سينا وكذلك الباقي يجريه هذا ارى
من احلروف ما ينقط ِبالَ ِخالٍف وذلك مخسة عشر حرفًا : والضرب الثاين

لذال، والنون، والضاد، والغني، والظاء، الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واخلاء، وا: وهي
 : والفاء، والقاف، والزاي، والشني، والياء فتثبتها على هذا الشكل

 ج، خ، ذ، ن، ض، غ، ظ، ف، ق، ز، ش، ي
ومىت كانت الياء ) ق(.ومنهم من ينقط القاف بواحدة من أسفل هكذا 

 وعلى، وحىت، وإىل موىل، وجمتىب،: مقلوبة من األلف مل ينقط البتة ِبال خالف مثل
 . وما أشبه ذلك فافهمه تصب إن شاء اهللا تعاىل

 َباُب ُصْوَرة الشْكِل وُحْكِم القراءِة
 ؟كم أنواع الشكل؟ وكيف يصّور؟ وما أحكام الِقراءة: وفيه ثالثة أسئلة

الضم، والفتح، والكسر، :  فهي عشرون نوعا وهي؟أما كم أنواعه: فصل
ني، والتشديد، واملد، والوصل، واالختالس، والترقيق، والتفخيم، والتنوين، واجلزم، والتلي

 . واهلمز، واإلظهار، واإلدغام، والغنة، واإلخفاء، والتبيني، والوقف، والتسكني
وأما كيف يصور؟ فالضم، والفتح، والكسر يصور على هذا الشكل : فصل

ع يف وسط احلرف، النصب على رأس احلرف واخلفض من حتت احلرف، والرف) لَُِ(
 . من قُداِمِه، ويستوي فيه البناء واإلعراب

فهو يف األصل نونٌ ساكنة تتبع احلركة يف الوصل، وكان جيب أن : وأما التنوين
هذاه زيدن، ورأيت زيدن، ومررت بزيِدن ولكنهم كرهوا ذلك : يكتب حرفًا مثل

، فقطعوا تلك النون ثالثًا وأعطوا لئال يشبه النون األصلية يف حسٍن وامللحقة يف صفني
وهذه . الضمة أولـه والفتحة وسطه والكسرة آخره لشبه كل جزء منها بتلك احلركة

 . زيد، زيدا، زيٍد: صورا مقطعة
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وأما اجلزم فاختلفوا يف صورته فمنهم من أخذه من امليم فصوره ميما بتراء 
 جـم فصوره جيما أبتر هكذا ليقمومنهم من أخذه من اجلي.  زيدمـكما ترى ليقم

وأعين بامليم واجليم ميم اجلزم وجيمه. زيد . 
فهو يكون على ألف بعد الفتحة والواو بعد الضمة والياء بعد : وأما التليني

فصورته ألف قصرية على . الكسرة ألنّ هذه األحرف العليلة تسمى حروف املد واللني
فاحلقيقة ما ذكرنا . حقيقة وعلَّة:  وهو على وجهني.لام، يبيع، ينااهذا الشكل يقو
 . والعلة تكون يف أواخر الكلم حنو، له، ِبِه، والَ صورة هلذا النوع. وتلك صورته

فاحلقيقة أبدا يف كلِّ حرف . حقيقة وعلّة: أيضا على ضربني: والتشديد
 .التشديد: مضاعف من كلمة واحدة مثل خط وهذه صورته خط أخذ من شني
اذْهب  : وتشديد العلة مع التضعيف من كل كلمتني آخر األوىل وأول الثانية مثل

 .  وال صورة له]٢٨: النمل[ بِِّكتاِبي
فاحلقيقة ما كان من كلمة حنو القائم . حقيقةٌ، وعلةٌ: على ضربني: واملد

، ومنهم أخذ من مد إال أن امليم والدال حِذفَا استخفافًا ) ~( والسماء وهذه صورته 
) ء~(ومنهم من يصل به اهلمزة فيصوره هكذا ) مـ(من يكتب امليم فيكتب هكذا 

 وربما  ]٢٧، ٢٦: األعراف[ يا بِني آدم : ومد العلة ما كان من كلمتني مثل
 األوىل علة وال  ]٤٧، ٤٠: البقرة[ يا بِني ِإسراِئيلَ :اجتمعا يف كلمة واحدة مثل

 . ية حقيقة وهلا صورةوالثان. صورة هلا
 وصورته صاد بتراء مأخوذ من صاد الوصل فإن ،يلزم ألف الوصل: والوصلُ

كان احلرف الذي قبل ألف الوصل مفتوحا كان الوصلُ يف رأس األلف كما ترى 
اضرب : الرجل، وإن كان مكسورا كان الوصل يف أسفل األلف مثلصـوأنت 

 . لرجل؟اصـهل يقوم  : األلف حنووإن كان مضموما كان يف وسط . الرحلصـ
وال يكون إال على الواو والياء املفتوح . حقيقةٌ وعلة: واالختالس على ضربني
يوم وبني : فإن كانت الكلمة حقيقة فهو حقيقةٌ مثل. ما قبلها الساكنني يف أنفسهما
 . مأخوذ من خاء االختالس) ^م^يو: (ولديهم، وعليهم، وهذه صورته

تواٍب،  : لـه وذلك مثـورة لـوال ص.  مضعفة فهو علةوإن كانت الكلمة
 .  ]١٨٧: األعراف[ أَيَّانَ مرساهاو
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 .  فإنهما خيتصاِن الالم والراء: وأما الترقيق والتفخيم
النطق به يف طرف اللسان : والترقيق. النطق باحلرف يف وسط الفم: فالتفخيم

إال الم اسم اهللا تعاىل إذا انفتح ما . للوح، والليلالّذي، واليت، وا: فكل الم مرقق حنو
، فإنها ]٢١٤: البقرة[ متى نصر اِهللا أَالَ ِإنَّ نصر اِهللا قَِريب :قبلها، أو انضم مثل

 . تفخم فإن انكسر ما قبلها رققت كغريها مثل بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اخلط وحيتري مبعرفة وبعضهم ال يصوره يف) فخم(وهذه صورة التفخيم 

 . موضعه فيلفظُ ِبِه ال غري
إال مخس راءات فإنها مرققة . وكُلُّ راٍء تفخم من حنو بسم اهللا الرمحن الرحيم

راء الرحيم، وراء الكُفِر، وراء النار، وراء مرمي، وكل راء مكسورٍة وهذه : مثل
 ). قـ(ومنهم من يصوره ) ق(صورة الترقيق 
زا اهلَمكن ما قبلها يف وسط فَ: أمصور فمىت انفتحت اهلمزة وس أربع لَه

أسقطتها يف اخلطِّ وكتبت فوق احلرف الساقط هذه الصورة داللة كهيئة . الكلمة
سأل، وياًء :  مثل؛لة، ومىت حترك ما قبلها كتبت ألفًائ مس:طرف الياء وذلك يف مثل

 . لَؤم الرجلُ: سِئم، وواوا مثل: مثل
ن يزيد ِتلْك الصورة فوق حرف اهلمزة وهو ثابت كما يثبتها وهو ومنهم م

ساقطٌ ومنهم من يثبتها إذا سقط وجيتزئ باحلرف عنها إذا كتب وقد بينا أحكام 
اهلمزة يف باب غري هذا كيف يكتب وسنذكرها يف القراءة كيف تقرأ إن شاء اهللا 

 . سبحانه
: اكن أو تنوين حنوـه نون سـق إذا لقيفهو إظهار حرف احلل: وأما اإلظهار

كلَيركَاٍت عبو ]٤٨: هود[و ، هاِزينوم فَّتخ نم ]وِقس على ]٩: األعراف 
ذلك العني والغني، واحلاء واخلاء، واهلاء واهلمزة حيث وقعت وقابلها نونٌ ساكنة أو 

 . يكتب على حرف احللق) ال(تنوين وهذه صورته يف اخلط 
 . يأخذه من لفظ اإلظهار) ظ(م من يصوره هكذا ومنه

إدغام النون الساكنة، والتنوين : أحدها: فهو على ثالثة أضرب: وأما اإلدغام
يف الراء، وامليم والالم والنون إذا تقابلت مع آخر كلمة وأول أخرى وشرطه أن 

اللسان يقلب احلرف األول يف الثاين فيصريان مبنـزلة حرف واحد مضعف وينبو 
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من  : عنهما نبوةً واحدةً وال يكون للتشديد هاهنا صورة مثال ذلك على الترتيب
 من لَّعنه اُهللا ،]٤٢: إبراهيم[ عمَّا يعملُ الظَّاِلمونَ ،]٤٩: طه[ رَّبكُما
]٤٨: هود[، وٍدطَلٍْح مَّنضو ]٢٩: الواقعة[، كلَيركَاٍت عبو ]٤٨: هود[ . 

اهِبطْ ِبسالٍَم مِّنَّا وبركَاٍت علَيك وعلَى أُمٍم مِّمَّن  :وكذلك التنوين مثاله
كمَّع ]معكغم، وهذه صورته ممن]٤٨: هود . 

إدغام األول من احلرفني املثلني يف الثاين إذا التقيا من آخر : والضرب الثاين
: حنو" والواو"والواو .  تزكىهل لك إىل أنْ: كلمة وأول أخرى كالالم والالم حنو

يف يومني : إن نقول إال اعتراك، والياء والياء حنو: حنو" والنون"والنون . آووا ونصروا
كم من رجل لقين وصورة هذا :  وامليم وامليم مثل]٥: الناس[ الَِّذي يوسِوسو

 ). غم(كاألول 
التاء، : ا وهيإدغام الم التعريف خاصة مع أربعة عشر حرفً: والضرب الثالث

والثاء، والدال، والذال، والالم، والنون، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والراء، 
تقلب الالم على مثال ذلك احلرف وتدغمها فيه مثاله . والزاي، والسني، والشني

والثالث والدائم، والذاهب، واللهاب، والناصر، . هذا التائب: على الترتيب
طاهر، والظامل، والراجز، والزائر، والسامل، والشاعر، فثبت والصادق، والضحاك، وال

 . الالم يف اخلط وال ينطق ِبها وال يشكلها بشيء فرقًا بينها وبني الم التبيني
فهو استخراج الواو والياء من اخليشوم إذا لقيهما تنوين أو نون : وأما الغنة

ملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة خيرا فَمن يع :ساكنة من غري تشديد وذلك حنو قوله تعاىل
هري]٧: الزلزلة[، هرا يرلْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شمعن يمو ]والواو حنو قوله ]٨: الزلزلة 
 ً*وزيتونا ونخال *وِعنبا وقَضبا ،]٣٣: يس[ وأَخرجنا ِمنها حبا: تعاىل

 .  يعملْغنـفمن: ، وهذه صورته]٣١ -٢٨: عبس[  وأَباوفَاِكهةً *اًوحداِئق غُلْب
وهو إخفاء النون والتنوين يف ستة عشر حرفًا من غري إدغام وال : وأما اإلخفاء

الباء والتاء، والثاء، واجليم، والدال، والذال، والكاف، والصاد، والضاد، : تشديد وهي
ال ذلك على ـني، والشني مثوالطاء، والظاء، والفاء، والقاف، والراء، والس

  :رةـالبق[ فَمن تعجَّلَ ِفي يوميِن ،]١٥: رانـآل عم[ بِصري ِبالِْعباِد :الترتيب
٢٠٣[  ًا ثَالَثَةاجوأَز ]٧: الواقعة[  .ِةنساَء ِبالْحن جم ]٨٩: النمل[.  ٍسخب
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، ]٦١: يونس[ ر ِمن ذَِلك والَ أَكْبروالَ أَصغ .]٢٠: يوسف[ دراِهم معدودٍة
 اُهللا مَّن كَلَّم ]٢٥٣: البقرة[، غَفَرو ربص نلَمو ]٤٣: الشورى[.  نمو
 ِإالَّ من ظَلَم .ٍ]٤: اءـالنس[ فَِإن ِطبن لَكُم عن شيٍء . ]١٠٨: يونس[ ضلَّ
]١١: النمل[. أَفَِإن مَّات ]١٤٤: آل عمران[ . يكَأَيِّن مِّن قَرٍةـو ]حجـال :
٤٨[. اضعب مهضعب ]٣٢: الزخرف[. ِمنؤاَء فَلْين شفَم ]٢٩: الكهف[ ،

 ). خف(وهذه صورته يف املصحف 
: فهو تبيني الم املعرفة إذا دخل على أحد أربعة عشر حرفًا وهي: وأما التبيني

ء، والكاف، وامليم، والواو، والغني، والفاء، والقاف، الباء، واجليم، واحلاء، واخلا
الباري، واجلبار، واحلليم، والكايف، واخلالق، : واهلاء، والياء، واهلمزة يف مثل قولك

 . واملهيمن، والواقي، والعامل، والغين، والفاِطر، والقَهار، واهلادي
لتميزها من اإلدغام وهذه تبين الالم أبدا مع هذه احلروف وتعلمها بعالمة اهلاء 

 .  الَباِري:ومنهم من يعملها هكذا. صورا الباري
إما ِلفرق بني معنيني، وإما النقطاع : فهو يكون ألحد أمرين: وأما الوقف

فَبِهت الَِّذي  :يف مثل قوله) قف(نفس فمىت فرقت به بني املعاين صورته هكذا 
قفكَفَر ]٢٥٨: البقرة[مث تقول : الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهاُهللا الَ يو ]٢٥٨: البقرة[ 

 . ومىت كان لالستراحة عن انقطاع نفس مل يكتب له صورة
فهو أن تصور هاء بتراء يف أواخر الكلم املبنية وعلى احلروف : وأما التسكني

، ومنهم من يصوره هكذا قُم. قُم، ومن القائم وزيد: الساكنة يف حشو الكلمة مثل
فرقًا بني البناء ) ح(ويصور اجلزم هكذا ) ه: (واألجود أن يصور البناء هكذا

 .واإلعراب
واملهم من الشكل الذي ال حيسن بالكاتب أن يدعه يف مصحف وال غريه 

فاء الكلمة ليؤمن التصحيف، وعينها ليستقيم الوزن، والمها ليسلم : ثالثة مواضع
ثة من الزوائد فال حيتاج إىل شكلها فإن فعل وما عدا هذه املواضع الثال. اإلعراب

فأما املصحف فال . ذلك على وجه التحسني للكتابة جاز وهذا يف غري املصحف
ينبغي أن تترك رفعا، وال نصبا، وال جرا، وال جزما، وال تنوينا، وال تليينا، وال 

فخيما، وال مهزا، وال تشديدا، وال مدا، وال وصالً، وال اختالسا، وال ترقيقًا، وال ت
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 ألن ؛إظهارا، وال غُنة، وال إدغاما، وال إخفاًء، وال تبيينا، وال وقفًا، وال تسكينا
ورتِِّل  :لكتاب اهللا تعاىل حرمة ليست لغريه وقد أوجب اهللا تعاىل ترتيله فقال

كنة من خمارجها  والترتيل تفريق احلروف وإخراجها متم]٤: املزمل[ الْقُرآنَ ترِتيالً
 . من الفم فال خترج من كلمة إىل كلمة حىت تستقر األوىل يف موضعها وتستقل بوزا

وربما خشي الكاتب لكتاب اهللا تكاثر الشكل على احلروف فجعلَها بأصباٍغ 
خمتلفة فرسم الرفع والنصب واجلر واجلزم، والتنوين، والتليني، واالختالس بالسواد، 

لترقيق، واهلمز، واإلدغام بالصفرة، ورسم اإلخفاء، والوصل، والتبيني، ورسم املد، وا
 . والتسكني باحلمرة، ورسم التشديد والتفخيم، والغنة والوقف باخلضرة

فأحكامها كثريةٌ وقد استوعبنا أكثرها يف هذا . وأما أحكام القراءة: فصل
 . ب إن شاء اهللا سبحانهالباب وحنن نفرد ملا بقي منها بابا يعقب هذا البا

 َباُب أْحَكام الِقَراءة
أحكام الرفع، : أحكام القراءة كثريةٌ وأمهها تسعةٌ وعشرون نوعا وهي

والنصب، واجلر، واجلزم، والتنوين، واملد، والقصر، والتليني، واالختالس، والتشديد، 
، واإلخفاء، والوصل، والوقف، واإلدغام، والتسكني، والغنة، واإلظهار، والتبيني

واختالف القراء يف األصول . والتفخيم، والرؤِم، والترقيق، واإلمشام، واهلمز، واإلمالة
املطردة حنو عليهم ولديهم ويف هاء الكتابة واهلمزتني من كلمة واحدة، واهلمزتني من 

 . كلمتني، ودال يف القرآن حيث وقع، والم هل، وبل واختالفهم يف فرش احلروف
لرفع، والنصب، واجلر، والتنوين فحكمها أن توفيها احلرف الذي أما ا: فصل

وقعت عليه يف الوصل وتسقطها يف الوقف إال النصب وحده مع التنوين فإنك تبقي 
 . رأيت زيدا: احلركة وتبدل من التنوين ألفًا تقف عليه مثل

ارة إىل وهما اإلش. فإنما يكونان يف الوقف دون الوصل: وأما الرؤم واإلمشام
احلركة من غري توفية اللفظ وال صورة هلما يف اخلط، وال يكونان إال يف الرفع واجلر 

 . خاصة جعال هلما بإزاء األلف املُبدلة من التنوين يف حال النصب
 . وأحكام الوقف يف باب الوقف فخذها من هنالك

ءة حىت وأما التسكني والتبيني واإلظهار فحكمها أن متكن حروفها يف القرا
 . وقد ذكرت مواضعها. تلفظ ا مستقرة
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فالفرق . وأما اإلدغام والغنة، واإلخفاء فبينها فروق وبعضها أقرب من بعض
أن اإلدغام يكون بتضعيف ومها ال يضعفان، : بني اإلدغام، وبني الغنة، واإلخفاء

لتنوين من غري أن الغنة تستهلك معها النون الساكنة وا: والفرق بني الغنة واإلخفاء
واإلخفاء ال يستهلك معها احلرف اخلفي . تشديد، وخيرج من اخليشوم بسهولة

ولكن يغلب عليه الذي قابله يف النطق من غري إدغام وقد ذكرنا حروف اإلدغام 
 . والغنة واإلخفاء

وأما املد، والقصر، والتليني، واالختالس، والتشديد فحكمها أن تمكن اخلفيفة 
 . كينا ظاهرا يف القراءة، ومتكن العلة منها على حد النصف من احلقيقةمنها مت

وأما التفخيم فحكمه أن خترج راءه متمكنا من وسط الفم إال املستثىن من 
 . الراءات

وحكم الترقيق أن خترج الالم من ذلق اللسان غري متمكنة إال الم اسم اهللا 
 . ء املفخمةتعاىل بعد الفتحة والضمة فتفخمها كالرا

عليهم، ولديهم، وهاء : وأما ما اختلف فيه القراء من األصول املطردة حنو
. الكتابة، ودال قد، والم هل، وبل، وفرش احلروف، واهلمزتني من كلمة وكلمتني

واإلمالة فنحن نفرد للهمز بابا ولإلمالة بابا آخر لسعتهما ونذكر لك سائر ذلك يف 
 : مث نقدم ذكر أمساء القراء قبل اختالفهم لتعرفها وهم.  تعاىلهذا الباب إن شاء اهللا

نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين، وعبد اهللا بن كثري املكي، وأبو عمرو 
بن العالء البصري، وعبد اهللا بن عامر الشامي، وعاصم بن أيب النجود، ومحزة بن 

يسند قراءته إىل سبعني من وكان نافع . حبيب، وعلي بن محزة الكسائي الكوفيون
ومجاهد يسند إىل ابن عباس، وابن . وابن كثري يسند قراءته إىل مجاهد. التابعني

))أيب أقرؤكم((: ويف احلديث. عباس يسند إىل أيب بن كعب
 وكذلك أبو عمرو قرأ )١(

                                                           

، أيب بن كعب ٣٣٨/ عجم املفهرس أللفاظ احلديث الرواية األوىل مادة قرأاحلديث يف امل) ١(
، ويف ص ٤٥١، ٢٤٩، ١/٣٧٥: ، وأمحد٥٧٠/ البخاري جنائز. أبو املنذر سيد القراء

، ٣٢٥/  رواية ثانية، مادة قرأ واقروهم لكتاب اهللا أيب بن كعب والترمذي مواقيت ٣٥١
 ٢/٧: البخاري تفسري سورة) أيب أقرأنا وأقرأنا أيب: (، ويف رواية ثالثة١١ابن ماجه مقدمه 

 . ١/٣٢: ،  واحلديث يف معرفة القراء الكبار٨ فضائل القرآن ٤٥
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 ، وابن عامر على جماهد، عن ابن عباس، عن أيب وأيب يسند عن رسول اهللا 
 .مان بن عفان إىل النيب يسند إىل عث

وعاصم يسند إىل أيب عبد الرمحن السلمي والسلمي إىل علي بن أيب طالب   
 .-عليه السالم-

وقرأ محزة على جعفر الصادق بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 
 . -رضي اهللا عنهم-طالب 

ختار منها فأما الكسائي فلم يرو عن واحد ولكنه نظر يف القراءات الست فا
 . أحسن ماالق بعقله ورسمها ِقراءة سابعة

عليهم، ولديهم، وإليهم : وأما اختالفهم يف هاء اجلمع، وميمه حنو: فصل
: ال حنوـواعترب ذلك يف كل هاء قبلها ياء أو كسرة فإن محزة يضم اهلاء على كل ح

 ِهملَيع تمعأَن ]وـ امليم ساكن حنا إذا لقيـائي يضمهـوالكس. ]٧: الفاحتة :
 ُةكَنسالْمالذِّلَّةُ و ِهملَيع تِربضو ]٦١: البقرة[. ِنياثْن ِهما ِإلَيلْنسأَر ]يس :
علَيِهم ِإبِليس  : وضم محزة حنو. فإذا وقفا على شيء من ذلك أسكنا امليم. ]١٤
ظَنَّه ]وكسرها الكسائي حنو. ]٢٠: سبأ : ِهملَيعظَنَّه ِليسِإب   وقس على 
 .]١٤٢: البقرة[ عن ِقبلَِتِهم الَِّتي  و]٩٣: البقرة[ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجلَ :ذلك
َِدلُونعي بِِّهمِبر ]ا إذا لقي . ، وبربِّهم]١: األنعاموأبو عمرو يكسر اهلاء وامليم مجيع

يف قلوِبِهم العجل، وعن قبلتِهم، وابن عليهم الذلة، وعليهم إبليس، و: امليم ساكن حنو
: كثري يكسر اهلاء ويشبع امليم ضما مشبعا حىت يتولد الواو من الضمة يف اللفظ حنو

 . علَيِهمو، وإليِهمو، وعلى مسعِهمو، وعلى أبصاِرِهمو، ومنِهمو أميون
امليم وأمجع نافع وابن عامر وعاصم على كسر اهلاء بعد الياء والكسرة، وضم 

فإذا وقفوا أسكنوا امليم وكسروا . م الذلة، ويف قلوم العجلهعلي: يف الوصل حنو
 .  على مسعهم، وعلى أبصارهم:اهلاء بعد الكسرة إمجاعا مثل

فإن كانت هاء الضمري ملفرد وقبله حرف ساكن مل خيلُ الساكن أن : فصل
ويخلُد ِفيِه  إليهي، : ء حنوفإن كان ياء وصلها ابن كثري بيا. يكون ياًء أو غري ياء

 ويؤِتيهي من يشاء منهن وترِجهي إليك، وإن كان غري ياء ]٦٩: الفرقان[ مهانا
ِمنهو، وعنهو، واجتنباهو، وهذا هو، وِمن لَم يطعهو، ولَمن : وصله بواو حنو
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واكن من اشتراهو، والباقون يكسرونَ ما بعد الياء ويضمون ما بعد غريها من الس
 . وكذلك إذا لقيه ساكن مل يشبعه ابن كثري وكان كغريه. غري زيادة حرف

خائفني، واملالئكة، : يف املد والقصر إذا كانا من كلمة واحدة حنو: فصل
 . والسماء، وأولئك الذين يشبعونه نافع وابن كثري، وأبو عمرو

ة كلمة ألخرى وإذا قابل حرف املد مهزة يف كلمة أخرى مل ميد هؤالء الثالث
: آل عمران[ قَالُوا آمنَّا و. ]١٢: إبراهيم[ وما لَنا أَالَّ نتوكَّلَ علَى اِهللا :حنو
، وابن عامر، ومحزة، والكسائي، وعاصم، ميدون ذلك كله مدا مشبعا وال ]١١٩

وما لَنا  .]٨٥ ، ١٦: البقرة[ أُولَِئك الَِّذين :يعتربونَ كلمة وال كلمتني فيقولون
 .  وأطوهلم مدا محزةقَالُوا آمنَّاو .  أَالَّ نتوكَّلَ علَى اِهللا

فأدغمه أبو عمرو يف السني، والدال، والتاء، ) ذال إذْ(واختلفوا يف : فصل
ِإذْ  و. ]١٦٧: األعراف[ وِإذْ تأَذَّنَ ربك :واجليم، والزاي، والصاد مثل

 وِإذْ صرفْنا .]١٢: النور[ لَوالَ ِإذْ سِمعتموهو. ]١٠: األحزاب[ جاُءوكُم
]٢٩: األحقاف[ . ارصاغَِت األبِإذْ زو ]وأظهره الباقون مع سائر ]١٠: األحزاب 

 . احلروف
فأدغمها أبو عمرو ومحزة والكسائي عند مثانية أحرف ) دال قد(واختلفوا يف 

لزاي، والذّال، واجليم، والسني، والشني، وذلك مثل الصاد، والضاد، والظاء، وا: وهي
 غمولَقَد . ]٤: التحرمي[ صغت غمْفَقَد .]٢٤: ص[ ظَلَمك غملَقَد :قوله تعاىل

ذَرأْنا  غمولَقَد ، ]٥: امللك[ زيَّنَّا السَّماَء غمْولَقَد .]٥٨: الروم[ ضربنا ِللنَّاِس
نَّمهِلج ]١٧٩: رافاألع[. غم قَد بِّكر راَء أَمج ]و. ]٧٦: هود اُهللا  غمقَد ِمعس

وقد روي عن بعضهم . ]٣٠: يوسف[ شغفَها حبا غمقَد و. ]١: اادلة[ قَولَ الَِّتي
  ]١٨٥: آل عمران[ فَمن زحِزح عِن النَّاِر وأُدِخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز :حنو قوله

 . وأظهرها نافع، وابن كثري، وعاصم، وابن عامر حيث وقعت
الزاي : واختلفوا يف تاء التأنيث فأدغمها نافع وحده مع ستة أحرف وهي: فصل

 كَذَّبت ثَمود :والثاء حنو. ]٩٧: اإلسراء[ كُلَّما خبت ِزدناهم سِعريا :حنو
حِصرت  :، والصاد حنو]١١: األنبياء[ ِلمةًكَانت ظَا :، والظاء حنو]١٤١: الشعراء[

مهوردص ]٩٠: النساء[والطاء حنو : مهقَالَت طَّاِئفَةٌ مِّن ]واجليم . ]١٣: األحزاب
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 . ]٥٦: النساء[ نِضجت جلُودهم :حنو
فأدغمها الكسائي عند السني والنون، ) بل(و) هل(واختلفوا يف الم : فصل
. ]٣٦: املطففني[ هلْ ثُوِّب :طاء، والظاء، والتاء، والضاد، والزاي مثلوالثاء، وال

لْ سيِّن، وهل تعلم، وببع، وبل زلْ نتلْ ظننتم، وباهللا، وب لْ طَبعولت، وبل ضلوا، وب
 . وأدغمها محزة عند التاء والثاء والسني فقط وأظهرها الباقونَ حيث وقعت

 فرش احلروف، فهو شيء واسع مل ختلُ منه سورة إال وأما اختالفُهم يف: فصل
حتضون، ويأكلون، وتأكلون، وتحبِّون، : أن أكثر ذلك يف النون، والتاء، والياء مثل

ويحبونَ، وتكرمون، ويكرمونَ اليتيم وسنفرغ، وسيفرغ لكم أيها الثقالن، وكيف 
ولينذر به، ولتنذر به، ينشزها، وإىل العظام كيف ننشزها، مث نكسوها، ويكسوها، 
ويدخلُه، ونسلكُه، . وكاملهِل تغلي يف البطون، ويغِلي يف البطون، وتدخله جناٍت

ويسِلكُه، ويرمحون وترمحون، ويكفر عنه، ونكفّر عنه، ويذكرونَ، وتذكرونَ، 
علمون وتعلمون، وما أشبه ذلك مذهب أيب عمرو وهذا يف حروف املُضارعة فأما وي

.  وأيب، وال تأخذ بلحييت، وال ِبرأسي، أنا ومن اتبعين،ِلي: ياء الضمري املتطرفة حنو
فاختلفوا يف حذِفها . الداعي واملُهتدي والوادي: وياء االعتالل يف االسم املنقوص حنو

 . وإثباِتها وحتريكها، وتسكينها يف نيٍف على مائيت موضع يف كتاب اهللا تعاىل
وما يخدعونَ ِإالَّ  : إثبات األلف وطرحها يف مثلوكذلك اختلفوا يف

مهفُسأَن ]وما خيدعون، فرهان مقبوضة ]٩: البقرة،نا .  فرهجنعل لك خراج
وخرجا، وِخراج ربك خري، وخرج ربك خري، على إثاري، على إثري، بيوتا 

م النساء، فارهني، فرهن، حاذرون حذرون، طَعام مساِكني ومسكني، المست
ولَمستم النساء، مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، إىل غري ذلك يثبت أكثرها أبو 

وهذا علم واسع ليس هذا موضع استيفاء شرحه وإنما . عمرو، وحيذف أكثرها نافع
أردنا أن ال نخلي كتابنا منه وسترى يف القراءة إن شاء اهللا بيانا جامعا يف كتابنا 

 . ب املباين واملعاين يف القرآن الكرمي وباهللا التوفيقاملوسوم بكتا
 

 َباُب اْخِتالِفهم في الَهْمَزَتْيِن 
 ِمْن َآِلَمٍة أْو َآِلَمَتْيِن

: اادلة[ أَأَشفَقْتم :أما اهلمزتان من كلمة واحدة فيكونان مفتوحتني مثل



 ٣٦٠ كشف املشكل يف النحو

أَأَنتم  ،]١١٦: املائدة[  ِللنَّاِسأَأَنت قُلْت .]٦: البقرة[ أَأَنذَرتهم ، و]١٣
، وتكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة ]٢٧: النازعات[ أَشد خلْقًا
 أَشِهدوا خلْقَهم :ومثال الثاين، ]٦٢: النمل[ أَِإلَه مَّع اِهللا :مثال األول
]ا وابن كثري حيققان األوىل م]١٩: الزخرفن املفتوحتني ويلينان الثانية مثل فإنَّ نافع :
للنَّاِس أانت قُلت . 

وروي مثله عن . أنت قلت للناس~أ: وأبو عمرو يدخل بينهما ألفًا مع املد
هذا إذا كانت . أأنت قُلت للناس: قالون، عن نافع والباقون يحققوما مجيعا مثل
 . اهلمزة الثانية مهزة قطع فإن كانت وصالً سقطت

واملفتوحة واملضمومة مثل). أإله مع اهللا: (ا املفتوحة واملكسورة مثلأم :
أي لَه : أأشهدوا، فنافع، وابن كثري، وأبو عمرو يقلبونَ الثانية ياًء إذا انكسرت مثل

 . والباقونَ حيققون اهلمزتني مجيعا) أوشهدوا خلقهم: (مع اهللا، وواوا إن انضمت مثل
املفتوحتني -متني فاملختلف من ذلك يف مثان مع  وأما اهلمزتان من كل: فصل

هؤالَِء ِإن كُنتم  :لـ، واملكسورتني مث]٢٢: عبس[ ِإذَا شاَء أَنشره :مثل
اِدِقنيص ]٣١: البقرة[ .واملضموتني مثل: اُء أُولَِئكِليأَو ]٣٢: األحقاف[ ،

، واملضمومة ]١٠٠: األعراف[ بناهمأَن لَّو نشاُء أَص :واملضمومة واملفتوحة مثل
 واملفتوحة ]٣: التحرمي[ وإذْ أسرَّ النيب إىل بعِض أزواجه :واملكسورة مثل
 . ]١٤: املائدة[ فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء ِإلَى يوِم الِْقيامِة :واملكسورة مثل

 واملكسورة ]٤٤: املؤمنون[  أُمَّةً رَّسولُهاجاَء :واملفتوحة واملضمومة مثل
 . ]٢٨٢: البقرة[ ِمن الشهداِء أَن تِضلَّ ِإحداهما : واملفتوحة مثل
فإذا اتفقت حركاتهما فتحا، أو ضما أو كسرا فإن أبا عمرو يسقط : فصل

، )إذا شا أنشره: (ومثله. اءوال يهمز أولي) أَوِليا أُولَِئك: (األوىل ويخفف الثانية مثل
تلقاء أصحاب النار ]٤٧: األعراف[ومثله ،: اِء ِإلَهِفي السَّم ]٨٤: الزخرف[ 

ِفي  ، و أولياء وولئك :ونافع يلني األوىل وحيقق الثانية مع الضم والكسر مثل
اِء ِإلَهالسَّمقالون مثل ويسقط األوىل وحيقق الثانية موافقة أليب عمرو ويف رواية  :

ومحزة، وعاصم، وابن كثري، وابن عامر، والكسائي حيققونَ ) إذا شاء أنشره(
 ). السماِء إله(، ويف )وأولياُء أولئك) (إذا شاء أنشره: (اهلمزتني يف مجيع ذلك مثل
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وإن اختلفت احلركتان فكانت حركة اهلمزة األوىل ضمة والثانية فتحة أو : فصل
ىل فتحة والثانية ضمة أو كسرة أو كانت حركة األوىل حركة األو كسرة أو كانت 

فإن . كسرة والثانية فتحة فنافع وابن كثري، وأبو عمرو حيققون األوىل ويلينون الثانية
نقلبت واوا، أو ياًء إال أن تكون قبلها ضمة فإنها تكان على امللينة ضمة أو كسرة 

أَن لَّو نشاُء  :ه تعاىلـلحو قوـ وذلك ن؛تنقلبت واوا إن انكسرت أو انفتحت
ماهنبأَص  ]١٠٠: األعراف[، اِجِهوِض أَزعِإلَى ب رَّ النَِّبيِإذْ أَسو ]٣: التحرمي[،  تَّىح

ِمن  ، و]٤٤: املؤمنون[ جاَء أُمَّةً رَّسولُها ، و]٩: احلجرات[ تِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا
 وإمنا ال يكون مشبعا يف اللفظ كل اإلشباع ]٢٨٢: البقرة[  ِإحداهماالشهداِء أَن تِضلَّ

وأما ابن عاِمر، . حىت يتصرح احلرف تصرحه يف اخلط لو كتب ولكن يكون بني اللفظني
وعاصم، ومحزة، والكسائي، فيحققونَ اهلمزتني خمتلفيت احلركات إذا كانا من كلمتني 

) والنيبء أوىل(، )أن لو نشاُء أصبناهم: (فيقولونبأي حركة حتركت كل واحدة منهما 
من الشهداِء (، و)جاء أمة رسوهلا(، و)وحىت تِفيَء إىل أمِر اهللا(على مذهب من مد النيبء، 

 . فافهم ذلك) أن تضل
 َبـاُب اِإلَمـاَلـِة

 ؟ما اإلمالة؟ وما الذي جيوز أن يمال وما ميتنع من اإلمالة: وفيه ثالثة أسئلة
صرف الشيء عن ما هو عليه إىل وجه آخر وهي : ما ما اإلمالة، فهيأ: فصل

. ومن احلركات بالفتحة فاأللف تمالُ إىل حنو الياء. مختصة من احلروف باأللف
والفتحة تمالُ إىل حنو الكسرة، وذلك يف مثل عامل وسامل، والنار، والنهار، وحنوه من 

وحتى، وبلَى ِمن احلروف وللعرب يف . األمساء وسار، وباع، وحنوه من األفعال
منهم من مييل األلف والفتحة إىل الياء والكسرة إمالة صرحية، ومنهم : اإلمالة مذهبان

 . من جيعله لفظًا بني اللفظني
 .محزة، والكسائي، وأبو عمرو، ونافع: واملميلونَ من القراء أربعة

 . الكسائي تصريح اإلمالةومذهب .  فمذهب نافع وأيب عمرو اللفظ بني اللفظني
 .  عاصما وابن كثري، وابن عامر ال مييلونَ شيئًا: أعين،والباقونَ من القُراء

فكل كلمة فيها ألف ساكن : وأما ما جيوز أن يمال من الكالم كلُه: فصل
 . ليس فيها حرف من حروف االستعالء قبل األلف إذا لزمت إحدى ثالث شرائط
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ة من ياء يف االشتقاق حنو باع وسار، وكال، فتميله أن تكون منقلب: األوىل
قال، وصام، ونام، فإنه ال : ألنه من يبيع، ويسري، ويكيل، خالفًا لذوات الواو مثل

 . فافهم هذا الفرق. يمالُ النقالبه من الواو يف القول والصوم والنوم
رة فتمالُ أن تقع األلف يف االسم ثانية أو ثالثة بعدها كس: والشريطة الثانية

: سواء كانت الكسرة بناء أو إعرابا فتقع األلف زائدة ثانية أو ثالثة يف الرباعي حنو
وتقع أصلية يف الثالثي عينا للوزن . وسالم بوزن فاعل، وفَعال. عامل، وكافر وحنومها

دار ونار فمىت كان هذا كله جمرورا جازت اإلمالة، ومىت نصب أو رفع امتنعت : حنو
ورأيت دارا فقلت سالما ألنا شرطنا أن تكون بعد هذه األلف .  هذا ار، ودار:حنو

مررت بعاٍمل، : وبناء مثل. عجبت من دار واٍر: اليت يف األمساء كسرة إعراب مثل
: أو كافٍر، وجاهٍل، وكذلك لو مجعت الكافرين يف النصب أيضا أملته، فإن قلت

 . كافرون مل تمل
أن تقع األلف متطرفة يف الفعل أو يف االسم يف ثُالثي أو : لثالثةوالشريطة ا

رمى، وألقى، : رباِعي أو خماسي أو سداسي إذا كانت تكتب بالياء فإنه يمالُ مثل
فكل شيء كُتب بالياء . فىت، وموىل، وجمتىب، ومستدعى: ومثل. وانتمى، واستدعى

 وحتى، ومتى، وعلَى، يف أحد القولني يف بلَى،: ولو جهل أصل ألفه مثل. فإنه يمال
وكل شيء كُتب باأللف من ذوات الواو مل جتز إمالته بتة . أحديهما وكالمها: حنو

 يا ويلَنا: أعين األلف املتطرفة وكذلك يمال ألف الندبة ألنها ليست من الواو مثل
 فوسلَى يفَا عا أَسي ]القرآن كثري يف األمساء واألفعال واإلمالة يف ]٨٤: يوسف . 

فاألمساء حنو األشقى واألتقى، وموسى، وحيىي، وعيسى، والدنيا، والوسطى، 
والسوائ، واملوتى، واهلُدى، والبرى، . والقُرىب، وطوىب، والعليا، والعال والسلوى

ويف هذه . وشتى، وأدنى من ذلك، ومن أوىف بعهده، وأزكى لكم وأرىب من أمه
عمى، واألوىل، واألخرى، وما حتمل من أنثى، وسيماهم، وإحدامها، وجنواهم، أ

وبضاعة، من جاه، وسقياها، ومرساها، وسكرى، وكساىل، وفرادى، وأسرى، 
 . وجرحى، وصرعى، وما ِأشبه ذلك

حيث أتى، وإال ما سعى، وكَفَى بربك، وقد نرى، فنشقى : واألفعال، مثل
ذب وتوىل، وتتجاىفَ جنوبهم، وكيف آسى، واستغىن وترضى، وحىت نؤتى، وك
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فعقر، وتغشاها محلت ويتوفاهن . واستسقى لقومه، وتعاىل عما يقولون، وتعاطى
وقد كان ذكر األصول أغىن عن . املوت، وتتلقاهم املالئكة وما والَّهم عن قبلتهم

 . اسهذا كله ألنه يرجع إىل األصل ولكن أردت أن أفتح لك باب الِقي
: وأما ما يمنع ِمن اإلمالة فسبعة أحرف تسمى حروف االستعالء وهي: فصل

فمىت . اخلاء معجمة، والغني معجمة، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والقاف
وقعت األلف بعد واحدة من هذه السبعة ليس بينه وبينها حاجز مل يكن لإلمالة على 

خامت : ن الشرائط الثالث وذلك يف مثلتلك األلف حكم وإن وجد فيها شيء م
وغَامن، وصادق، فضارب، وظامل، وقادر، ال يمال شيء من ذلك لوجود حرف 

وجعله يف العالء مبرتلة حروف االستعالء : االستعالء ولذلك قال ابن القم يف رسالته
الة هذه أصول اإلم. فإنها حلروف املد واللني حصون ألنه جبوازها عن اإلمالة مصون

املطردة فإما ما جاء شاذًا يف القراءة فلم نذكره ألنه ال أصله لـه وذلك حنو إمالتهم 
وأمال الكسائي ضحاها، وتالها، ودحاها، وسجى، وحده . الربو وهو من الواو

 . على غري أصل فافهم ذلك وقس عليه موفقًا إن شاء اهللا سبحانه
 . الشعر وأحكامههذا آخر ما ورد يف القراءة ويتلوها أبواب 

 . واحلمد هللا أوالً وآخرا وباطنا وظاهرا وصلواته على سيدنا حممد وآله وسالمه
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 َباُب الشِّْعِر َوَما َيْفتِقُر 
 ِإَلى َمْعِرَفِتِه الشَّاِعُر

ما الشعر يف نفسه؟ وكم شرائطه؟ : يسأل يف هذا الباب عن تسعة أسئلة
ه؟ وكم عيوبه؟ وكم حماسنه؟ وعلى كم وكم أمساؤه؟ وكم حروفه؟ وكم حركات

 ؟ ينقسم؟ وما جيوز للشاعر إذا اضطر
الدرجة العليا من الكالم كلّه بعد الكالم : أما ما الشعر يف نفسه؟ فهو: فصل

فهما فوق كلِّ ذي فوق لبالغتهما وشرِف املتكلم ِبِهما، . اإلهلي، والكالم النبوي
عليـاهما النظم ملا : العرب فيكون على مرتبتنيوما ِسوى هذين الكالمني من كالم 

مجع من البالغة والوزن والتقفية، وسفالمها النثر لتعريه من الوزن والتقفية، وإن كان 
آخذًا حبظِّه من البالغة واسم الشعر مأخوذ من اإلشعار وهو اإلعالم، وهو حكمة 

يعين . ١" من البيان لسحراوإنّ"، "إنَّ من الشعر حلكمة"ويف احلديث . العرب الباقية
 . بالبيان الشعر، وهو مثل يف املبالغة

الوزن، والتقفية، والقصد، فال يكون شعرا إال : وشرائط الشعر ثالث: فصل
فإن جاء الكالم موزونا مقفى غري مقصود مل يكن شعرا ألنه ربما اتفق . مبجموعها

 الوا الرب حىت تنِفقُوا مما تحبِّونلن تن :ال اهللا تعاىلـذلك يف الكالم الفصيح ق
]وقال تعاىل]٩٢: آل عمران ،:  قوٍم وردوخيزهم وينصركم عليهم ويشف ص

ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال  :، وقال]١٤: التوبة[  مؤمنني
) تق اهللا( فهذه مبرتلة بيت خمروم بأربعة حروف وأول الوزن ]٢: الطالق[  حيتسب

 : ونظريه قول علي
 )٢(فَإنَّ الْموت الِقيكَا  أشدد حيازميك ِللْموِت    

ألنَّ العرب قد خترم البيت بأن تزيد يف أوله حرفًا، أو حرفني، أو ثالثة، أو 
                                                           

 ١٠وجممع البيان للميداين ص ". إن من البيان لسحرا"، ٢٧٤يف الصاحيب البن فارس، ص ) ١(
 . ٧٢رة للسيوطي ورقة  واألزهار املتناثرة يف االخبار املتوات١/٥٣: وكذلك يف البيان والتبني

، وقد نسبه إليه صاحب التنبيه على شرح مشكالت ٨٣/ البيت من الرجز، وهو يف ديوانه) ٢(
 : ، وعجزه٧٩/ احلماسة

 والَ تجزع ِمن الْموِت    إذَا حلَّ ِبواِديكا



ف املشكل يف النحوكش٣٦٥ 

: فهذا كالم مجع الوزن والتقفية وتعرى عن القصد ومثله. أربعة وال يزاد على األربعة
 ) رجز: (كالم النيب 

 )١(أنا الّنيب ال كَِذب  أنا ابن عبِد املطلب       
 : وقال

 )٢(ويف سبيل اهللا ما لقيت هل أنت إال إصبع دِميت       
 : وقال بعض العرب يف السوق

 )٣(قالَ نعم اقرب إيل أن أردت ِربحا  يا صاحب املسح تبيع اِملسحا        
 . ه منه عدم القصدفهذا كالم يشبه الشعر إال أنه يخرج

املترادف، وهو كل ما اجتمع يف قافيته ساكن : وأمساء الشعر مخسة: فصل
 ) رجز: (ومسكن حنو

 )٤(واملرُء يبِليِه بالَء الِسربال
 . األلف ساكنة والالم مسكن

وهو كل ما توالت فيه احلركة والسكون وكان كل واحد منهما : واملتواتر
 ) ملكا: (وترا أي فردا حنو

 )٥(لـذي اللُّبِّ احلكيِم  يا زيد واألمثالُ يضرا      
                                                           

قال ذلك يوم   أن النيب ٣يف كتاب أراجيز العرب  نسب هذا الرجز إىل الرسول ) ١(
 : نني، وروايتهح

 أنا النيب ال كذب   أنا ابن عبد املطلب
 حكى ذلك ١٠/٥٩): صبع( يوم اخلندق ويف اللسان مادة نسب هذا الرجز للرسول ) ٢(

.  أنه دميت إصبعه يف حفر اخلندق، فقال البيتاللحياين عن يونس، روى عن النيب 
 . ، نسب إليه ٣/ وأراجيز العرب

يا صاحب املسح : (، قال رجل آلخر عليه مسح٤/٤١: ء يف األغاينالبيت من الرجز وجا) ٣(
قد قال شعراء ) …: (هذا من ذلك أمل تسمعوه يقول: فقال لنا أبو العتاهية). تبيع املسحا

 ). تعال إن كنت تريد الرحبا: (وهو ال يعلم، مث قال الرجل
 . يل واختالف األحوالكّرا الليا: البيت من الرجز وهو لرؤبة تقدم خترجيه، وعجزه) ٤(
الدراسات النحوية واللغوية : البيت من البحر الكامل ونسب إىل يزيد بن احلكم، انظر) ٥(

، ٣/١٧٩: وديوان احلماسة أليب متام). يا بدر(، وفيه ١٧٥/ ومنهجها التعليمي يف البصرة
 . والبيت من قصيدة له يعظ ابنه بدرا
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 . الياء ساكنة وامليم متحركة
 ) كامل: (وهو كل ما تدارك يف قافيته حركتان بعد سكون حنو: واملتدارك

إىل قليـل تقنع راغبة إذا رغبتهـا    وإذا ترد ١(والنَّفس( 
 . القاف ساكنة والنون والعني متحركان

 ) مديد: (وهو ما تراكب يف قافيته ثالث حركات بعد سكون حنو قوله: تراكبوامل
 )٢(بني بـادية وحمتضره إنَّما الدنيـا أبو دلف     

 . احلاء ساكنة والتاء والصاد والراء متحركات
 :  كل قافية اجتمع فيها أربع حركات بعد ساكن حنو: واملتكاوس
 )٣(ىب علَى والده فَقَتلَهأر   يا رب إنّ احلارث بن جبلة      

:  ألنها تعد حرفًا يف وزن الشعر واألربعة املتحركة؛الساكن اهلاء يف والده
وقيل له متكاوس ألنه ال يلزم اإلتيان فيه بأربع . الفاء، والقاف، والتاء، والالم

كما قال . حركات إىل آخر الشعر بل يكون يف بعض قوافيه أربع ويف بعضها اثنتان
 : ب البيتني األولنيصاح

 )٤(وكـان يف جارتـه ال عهـد له   
 .  فكأنه يأخذ من هذا كأسا ومن هذا كأسا؛رجع إىل املتدارك

وحروف الشعر ستة التأسيس، والدخيل، والردف، والروي، والوصل، : فصل
 . واخلروج

                                                           

/ الشعر والشعراء: يب ذؤيب اهلذيل يرثي أوالده، انظرالبيت من البحر الكامل، وهو إىل أ) ١(
 . ٤٢٢/  واملفضليات٦٥

: ، انظر)أبا دلف(البيت من البحر املديد، وهو لعلي بن جبلة يف مدح القاسم بن عيسى ) ٢(
: ، والكىن واأللقاب٣/١٢٨:  اإلسالمور، وظه٨/٢٥١: ، واألغاين٨٥٤/ الشعر والشعراء

أمحد . رسالة ماجستري حتقيق ودراسة د. ملعروف بالعكوك، وشعر علي بن جبلة ا٢/٤٧٦
 . ١٣٤، ٤٨، ٤٧، ٤٠/ نصيف اجلناين

البيت من حبر الرجز، نسب ابن يسعون هذا البيت إىل ابن العفيف العبدي، أو عبد املسيح ) ٣(
بن عسلة، وذكر أنه يقوله يف احلارث ابن أيب مشر الغساين األعرج من بين جبلة، وكان إذا 

 . ٨/١٠٨: ه امرأة من قيس أرسل إليها فاغتصبها شرح املفصلأعجبت
 وركب الشَّادخـة احملجلـة :        هذا شطر تابع إىل الرجز السابق وصدره) ٤(
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ألف ساكنة بينها وبني احلرف الذي تبىن عليه القصيدة : فحرف التأسيس
 ) طويل: (تحرك حنوحرف م

 )١(وليٍل أقاسيه بطيء الكواِكِب  كليين ِلهم يا أميمة ناصِب       
ألف ناصب هو التأسيس ومسي تأسيسا ألن الشعر يبىن عليه من أوله إىل 
آخره، واحلرف الذي بنيت عليه القصيدة الباء وامسه الروي مسي به ألنه سهل 

اد بني الباء واأللف، وهو حرف الدخيل، القصيدة الذي ترده وتساق إليه والص
وكذلك احلرف يف الكواكب الكاف قبل الباء دخيل ومسي دخيالً ألنه ال يلزم 
اإلتيان منه حبرف معني بل يكون مرة صادا ومرة كافًا كالكواكب ومرة الما كالم 

 . غالب وغريه من احلروف املتحركة
غري املؤسس، ألف، أو واو، حرف علة، يأيت قبل حرف الروي يف : والردف

 : فاأللف حنو. أو ياء
 )٢(ِمداد ِمثْلَ خافيةَ الغراِب  ... .. .. ..      
 ) خفيف: (والواو، والياء يتعاقبان حنو. وال يعاقبها شيٌء

     كُورأم ب مودِّع أرواح   ِصريلَّ فانظر ألي حاٍل ت٣(ح( 
 .  البيت مبنـزلة الرديف من الراكبومسي ردفًا لوقوعه خلف حرِف الروي إىل

حرف يأيت بعد حرف الروي، واو، أو ألف، أو ياء أو هاء فالواو : والوصل
 ) بسيط: (حنو

 عينا وال حالة إال ستنتقل   والعيش ال عيش إال ما تقر به      
. الالم روي والواو بعده وصل، وإن مل تثبت يف اخلط فهي معدودة يف الوزن

                                                           

 . ١١/ ديوانه: البيت من الطويل وهو إىل النابغة الذبياين انظر) ١(
 . ٨١٣/جمموع مهمات املتونالبيت من الوافر ومل أهتد لقائله، ولعله بيت عنترة من معلقته ) ٢(

 فيهـا اثنتاِن وأربعونَ حلـويةً    سودا كخافيِة الغراِب األسحِم
 الشعر والشعراء البن قتيبة: البيت من البحر اخلفيف وهو لعدي بن زيد العبادي، انظر) ٣(

 : ، ويف األغاين١/٧٠: وفأعمد بدل فانظر والكتاب) حل(بدل ) لك: (وفيه٢٣٥
 ٢/١٢٦ .وأنت بدل حلَّ) حال(بدل ) ذاك( منسوبا له ويف الكتاب ٢/١٢٦ ١٢٦/منسوبا 

 ). حلَّ(بدل ) أنت(و ) حال(بدل ) ذاك(منسوباً له ويف الكتاب 
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 ) كامل: (والياء حنو
 )١(والرب خري حقيبـة الرَّحـِل    ...............     

 ) بسيط: ()٢(واأللف حنو
 لَمَّا دعاه مناِدي الشوق ال وزرا  وإال ومل يقض من أحبابه وطرا    

 .الراء روي واهلاء وصلٌ
حرف يأيت بعدها الوصل إذا كانت متحركة واوا مع الضمة وألفًا : واخلروج

 ) بسيط: (ة وياًء مع الكسرة فالواو حنومع الفتح
 )٣(ال تعذليه فـإنَّ العذلَ يوِلعـه

 ) متقارب: (واهلاء وصلٌ والواو بعدها خروج ومثال الياء. العني روي
 )٤(فأرسل حليما وال توِصـِه   إذا كنت يف حاجة مرسالً   

 ).مديد: ()٥(واهلاء حنو
  كَفْيِه ِمن ستِرهمخرٍج  ربَّ راٍَم من بِني ثعٍل 

 : الصاد روي، واهلاء وصل، والياء خروج، ومثال األلف

                                                           

البيت من الكامل وهو إىل امرئ القيس بن عانس الصحايب، ال امرئ القيس الكندي ) ١(
. ٦٤/  املنعم خفاجيقواعد الشعر لتغلب، حتقيق األستاذ حممد عبد: اجلاهلي، انظر

 . اهللا أجنح ما طلبت به: وصدره
 .البيت من البسيط ومل أهتد لقائله) ٢(

 قد قلت حقًا :البيت من البسط وهو إىل أيب زريق البغدادي وهو مطلع قصيدته وعجزه) ٣(
دراسات يف النقد العريب احلديث للدكتور حممد عبد املنعم : انظر. ولكن ليس ينفعه

 . ٧/ خفاجي
النقد عند اللغويني يف :  البيت من املتقارب، وقد نسب إىل الزبري بن عبد املطلب، انظر)٤(

نقد النثر لقدامة بن .  دون نسبة١١٧/ داود سالم: د. ، والنقد القدمي١٠٧/ القرن الثاين
 :   أنشد ذلك أنشد أمحد بن فارس٣/١٧٠:  وجاء يف إنباه الرواة١٢٠/ جعفر

 ف مغرمـ    وأنت ِبها كلإذا كنت يف حاجة مرسالً  
 فأرسل حكيما وال توصه    وذاك احلكيم هو الدرهم    

قد قلت حقا : البيت من املديد وهو إىل أيب زريق البغادي وهو مطلع قصيدته وعجزه) ٥(
 .ولكن ليس ينفعه



ف املشكل يف النحوكش٣٦٩ 

 )١(... .. .. .   عفَِت الديار حملُّها فمقامها 
واهلاء وصل، واأللف خروج فافهم هذا الفرق يف األلف، والياء، . امليم روي

اء الوصل فِهي وأنها إذا كانت بعد الروي فهي وصلٌ وإذا كانت بعد ه. والواو
خروج . 

وحركات الشعر ست، الرس، واحلذو والتوجيه، وارى والنفاذ : فصلٌ
 . واللَّزوم

ناصب، : ال يكونُ إال فتحة قبل ألف التأسيس كحركة النون يف: فالرس
 . ألنه يكون منها كما يكون املاء يف البئر وهي الرس. ومسيت رسا ألا لأللف رس

. بكور: رف الذي قبل الردف ويكون ضمة قبل الواو حنوحركة احل: واحلذو
مسيت حذوا ألنها . الغراب: نصري، وفتحة قبل األلف حنو: وكسرة قبل الياء حنو

 . حبرف الردف الذي هو العلة مبرتلة املثال الذي حيذا عليه ألنه منها يكون
سس حركة احلرف الذي قبل حرف الروي، يف غري الشعر املؤ: والتوجيه
 ) طويل: (واملردف حنو

 .. ..... ... ِقفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل  
حركة الروي ومسيت توجيها ألنه جيوز أن توجه فيكون هلا وجوه : والتوجيه

ومرة ) فحومل(، ومرة فتحة كقوله يف البيت )كمرتل(من حيث كانت مرة كسرة 
 ). وتقريب تتفُِل(ضمة كقوله يف آخر 

) حومل(و) منـزل(حركة الالم من :  الروي نفسه حنوحركة حرف: وارى
 . وسائر القوايف مسيت جمرى ألن حرف الروي جيري عليها إىل آخر الشعر وال خيتلف

، )وال توصه(وكسرة يف مثل ) يولعه(حركة هاء الوصل ضمة يف مثل : والنفاذ
ده كالشيء ومسيت نفاذًا ألن الروي قد نفذ قبلها وأتت بع) مقامها(وفتحة يف مثل 

 . التابع املستغىن عنه

                                                           

املعلقات العشر وأخبار قائلها : البيت من البحر الكامل، وهو مطلع معلقة لبيد انظر) ١(
  ِمبىن تأبَّد غولُها فرجامها :             وعجزه٨١نقيطي للش

 . ٥١٧: ، وشرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات٢٩٧    وديوان لبيد 



 ٣٧٠ كشف املشكل يف النحو

والكاف يف ) ناصب(حركة حرف الدخيل كحركة الصاد يف : واللزوم
يف آخر البيت ومسيت لزوما ألنها تلزم الشعر إىل آخره إن ضمة فضمة ) الكواكب(

وإن كسرة فكسرة وإن فتحة ففتحة، وال جيوز اختالفها وانظر إىل شعر النابغة كيف 
 :  الكسربنى دخيلة على 
 وليل أقاسيه بطيئ الكواكب  كليين هلم يا أميمة ناصب       

 . وأكثر ما يكون كسرا
 . وعيوب الشعر ستة اإلقواء واألكفاء، واإليطاء والتضمني والسِّناد واإلقعاد: فصل
 ) كامل: (قول النابغة: هو اختالف حركة الروي حنو: فاإلقواء

 )١(فتنـاولته واّتقتنـا باليِد  سقطَ النصيف ومل ترد إسقاطه    
 : فكسر ثُم قال

 )٢(عنم يكَاد ِمن اللَّطافِة يعقَد ِبمخضب رخص كأنَّ بنانه    
 ) رجز: ( ومثله؛فَضم

ا يف ثيـاٍب دإنَّ احلـارث بن ِنهم      أوذم حج مال هٍمس 
ـٍْد لَك ـَّاإن تغِفـر اللهـم تغِفر جمَّا     وأي عب  )٣( ال أمل

 ) بسيط: (فكسر مث فتح، وأنشد ثعلب
 فقد جعلت أرى الشيئني أربعـة      والواحـد اثنني لـما بورك البصـر

 )٤(وكنت أمشى على رجلني معتدال     فصرت أمشى على أخرى من الشَّجِر  

 . واإلقواء كثري يف أشعارهم. فرفع األول وكسر الثاين
                                                           

، ٣٠: ومخسة دواوين من أشعار العرب. ٥٢: البيت للنابغة من البحر الكامل ديوانه) ١(
 . ٣٦٥: وشرح حتفة اخلليل يف العروض

 . ٣٨٧: وانهالبيت للنابغة دي) ٢(
، ويف ١٦/٢٣: البيت من الرجز، وهو ألمية بن أيب الصلت، اللسان مادة حلم) ٣(

: ، والعيين١/٢٧٨: اخلزانة:  نسبه إىل أيب خراش والصحيح، هو ألمية انظر٤٤٢االقتضاب
٤/٢١٦ . 

: ، وفيه١٨١: ديوانه: البيتان من البحر البسيط ومها لعمرو بن أمحر الباهلي انظر) ٤(
 . ١/٢٠٧: والبيت الثاين يف اخلصائص) ملا(بدل ) مما(، )الشيئني(بدل ) صنيالشخ(



 ٣٧١

 ) رجز: (ختالف حرف الروي نفسه كقول بعضهمفهو ا: وأما اإلكفاء
 )١(إّني كبري ال أطيق العنَّدا إذا ركبت فاجعالين وسطَا    

 . فبينما الروي طاًء حىت أتى ِبِه داالً
 ) طويل:  (فَهو إعادة القافية يف آخر بيتني واملعىن واحد كما قال بعضهم: وأما اإليطاء

 ِخ الذُرا     تبدين هل يبدو لكنَّ حنيجأال يا طيال الطور يا شمَّ
 ) طويل: (مث قال يف البيت الثاين

 )٢(ويا رب ديٍن قَد قَضاه نحيج لعلَّ حنيجا قد قَضى بعض دينه      
 . فأعاد القافية فأوطأها

 . وقال بعضهم بعد سبعة. وقد أجاز بعضهم بعد ثالثة أبيات
ا وبعدها بشرط أن يكون الشعر طويالً وهو وآخرون فيما يلي العشرين قبله

 . على اجلملة ضعيف
فهو أن يضمن الشاعر معىن البيت الثاين ويعلقه عليه وهو : وأما التضمني

 ) وافر: (كقول النابغة
 )٣(وهم أصحاب يوِم عكاِظ إّني وهم وردوا اِجلفَار علَى متيٍم     

 ) وافر: (فلم يتم ما أراد حتى قال
 قضت لَهم بصفِو الوِد ِمنِّي  شِهدت لَهم مواطن صاِدقَاٍت   

 ) متقارب: ()٤(وقال بشر بن أيب خازم

                                                           

، دون نسبة، وكذلك ابن الشجري ١/٢١٨: املقتضب للمربد: انظر: البيت من الرجز) ١(
، وأمايل ٧٨، ص١٩٧٢عبد املنعم صاحل جلامعة بغداد . ومنهجه يف النحو رسالة تقدم ا د

 . ٤١٥ص/ ، واالقتضاب٤/٥٣٣: ، واخلزانة١/٢٦٧: ابن الشجري
 . البيتان من البحر الطويل ومل أهتد لقائلهما) ٢(
أتيتهم بورِّ : (، والعجز للبيت الثاين يف ديوانه١٧٥/ ديوان النابغة: البيتان من الوافر انظر) ٣(

، وجاء يف صدر البيت األول يف ٣٧٤ويف شرح حتفة اخلليل نسبا له ص). الصدر مين
 : ، والبيت٢٢/  خازمديوانه بشر بن أيب

ٍع بطٍل جنيبديمميم     بكل سعلى ت وا اِجلفارم وردوه 
شهد حرب أسد، وطيء، وشهد هو وابنه توفل بن بشر . جاهلي قدمي: بشر بن أيب خازم) ٤(

= 

ف املشكل يف النحوكش



 ٣٧٢ كشف املشكل يف النحو

   م والّربابا تسائلهعدا وسّنا إذا مواِزِن ع١(وسائل ه( 
 ) متقارب: (فَلم يقِض غرضه حتى قال

اما وهعليهم     صوارم يفرين بيضالقيناهم كيف ن 
: فهو اختالف حركة حرف الدخيل كما قال ورقاء بن زهري: وأما السِّناد

 ) طويل(
رأيت زهريا حتت كلكَِل خالٍد

فشلت مييين يوم أضرب خالدا  
 خـالِد أّيام  قَبِل  ليتين ِمن  فيا 

 وأباِدر ى حنوهأسع فأقلبت
راملُظاه فيحرزه ِمنِّي احلديد
رماضِني تلدٍري لَم ته٢(وقبل ز(

وهو ) تماضر(وضم ضاد ) املظاهر(وفتح هاء ) أبادر(فانظر كيف كسر دال 
 . حرف الدخيل، وتماضر اسم أمه

فهو اختالف حركة احلرف اليت قبل الردف إذا كانت فتحة قبل : وأما اإلقعاد
 ) وافر: (الواو أو الياء حنو قول عمرو بن معدي كرب

  إذا ه ا   أخافاربا خِبن طْنأن الَ حتملينِيي  ب د الّركضجو 
 ) وافر: (فكسر الالم من حتمليين على األصل مث قال يف بيٍت آخر

 )٣(وشيٍب كالتغام يعلُّ مسكًا    يسوُء الغاليات إذا فَلَيِني 
وكسر الالم من حتمليين ومثله . ففتح الالم من فليين، وجاء بعده بياء خمتلسة

                                                           

 .١/٢٧٠: الشعر والشعراء. احللف بينهما وهو من بين أسد
) وسعدا(بدل ) وكعبا( وفيه ١٨٨/ ن أيب خازمالبيتان من املتقارب، ومها يف ديوان بشر ب) ١(

 واملرزباين يف ٢٣/ ، وقد نسبهما ابن الشجري يف أماليه)تسائلهم(بدل ) فسائلهم(و
 . ٢٥/ املوشح

هو ورقاء بن زهري بن جذمية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث بن : ورقاء بن زهري) ٢(
واألبيات لـه من البحر الطويل، واألول ، ٨٤، ٧٦-١١/٧٠: ترمجته يف األغاين. قطيعة

) ومينعه) (يوم(بدل ) مث: ( نسبا لـه وفيه١٣٨/ والثاين يف النقد العريب القدمي بني االستقراء
، واملوشح ٢٨: وكذلك نسبت لـه يف قواعد الشعر لثعلب رواية املرزباين). فيحذره(بدل 

 :  والبيت األخري٦١،٦٢/ ام، والوحشيات أليب مت٣٨٧/ ، وحتفة اخلليل١٨/ للمرزباين
  ..…فيا ليت أنِّي قبلَ ضربة خالد   ويوم

 . ٢/٤٤٥: ، واخلزانة١٧٣/ البيتان من الوافر ومها يف ديوان عمرو بن معدي كرب) ٣(



ف املشكل يف النحوكش٣٧٣ 

 )  وافر: ( عمرو بن كلثوم يف بيتقول
 خماريق بأيدي الِعبينـا

 :على األصل مث قال يف بيت آخر
 )١( يصفقُها الرِّياح إذا جرينا

: إن السناد قطع التأسيس من الشعر املؤسس كما قال بعضهم: وقد قيل
 ) متقارب(

 حلَفْت ميينا له صادقه
 ) متقارب: (مث قال

رِني يف مي فَلَملِّ الِثقَهح 
إنَّ اإلقعاد معاقبة حرف الردف إذا : فأسس يف األول، وقطعه يف الثاين وقيل

 ) وافر: ()٢(كان ألفًا بالياء والواو كما قال بعضهم
 فيا ِهللا ِمن شحِج الغراِب إذا شحج الغراب أطَاش ِحلِْمي    

 ) وافر: (مث عاقبه بياء فقال
  يف الفالِة شج ريِبغَريبعلى الغ ريبو الغنحا    أال يى غريب 

إن اإلقعاد أن جتعل ياء الوصل رويا كألف القصر وليسا سواء : وقد قيل
 ) متقارب: (وذلك كقول بعضهم

 أشاب الصَّغري وأفْنى الكبري
إذا ليلـةٌ أهرمت يـومها

 اجـاتناـحِل ونغـدوا  نروح 

كـر الغداِة ومـر العشي 
أتى بعـد ذلك يـوم فَِتي

 )٣( من عاش ال تنقضي وحاجة
                                                           

، ويف املعلقات العشر للشنقيطي ومها من ٧٨/ البيتان يف مجهرة أشعار العرب من معلقته) ١(
 : حبر الوافر ومها بتمامهما

 أنَّ سيوفنا فينا وفيهـم      خمـاريق بأيدي العبينـاك
 كأن غصوهننَّ متونُ غدٍر     يصفقها الرياح إذا جرينـا

 .البيتان من الوافر ومل أههتد إىل لقائهما) ٢(
، والشعر والشعراء البن ١/٣٠٨: اخلزانة: األبيات من املتقارب، وهي إىل الصلَتان انظر) ٣(

 . ١/٧٣: ، ومعاهد التنصيص)الغداة(بدل ) الليايل: (، وفيه٥٠٢/ قتيبة



 ٣٧٤

إنَّ السناد كل عيب وجد يف الشعر وأنه اسم كل عيب، وعام جلميع : وقيل
وقد بقى من هذا الباب كم حماسن الشعر؟ وعلى كم ينقسم؟ وما جيوز . العيوب

 طالَ الكالم فيه فذكرناه وربما. وحنن نفرد لكل واحد منها بابا. للشاعر إذا اضطر؟
 . يف بابني إن شاء اهللا تعاىل

 َباُب محاسن الشعِر
 حيسن بالشاعر أن يقدم للشعر ثالثة -رضي اهللا عنه-قال الشيخ أبو احلسن 

 . وأن يقسمه ثالثة. ويعتمد ثالثة ويهذب منه ثالثة، ويتجنب فيه ثالثة
قدم لَها ما يروض: أمفالنحو واللغة والع . 
ا النحوا . فيأمن معه فاحش اللحن: أمناد الوزن وأما العروض فيقيم به موأم

 . اللغة فيلجأُ إليها من ركيك اللفظ
 : أما املثل.فمثل بارع، ووصف جامع، وتشبيه واقع: وأما ما يعتمد به

 .  رأس الصنعةوأما التشبيه فإنه. فالغرض به السريورة، وأما الوصف فإنه حمك البالغة
 . فاالبتداء، واالعتماد، واالنتهاء: وأما ما يهذِّب منه

فإنه إذا كان جيدا ملك األلباب واستعبد األمساع وكسا الشعر : أما االبتداء
جاللة وجاها من أول وهلة، وأما االعتماد فإنه موضع التخلُّص ودليل التفرس، وآخر 

وأما االنتهاء، فإنه اخلامتة، وموضع احلُكم باجلودة أو . النسيب وأول املديح أو اهلجاء
))خري األعمال خوامتها((: ومهزأة املمدوح ومهواه، ويف احلديث. الرداءة

، وأما ما )١(
وأما وحشي . يتجنب فيه فوحشي الكالم ومداخلة بعضه يف بعض واخلروج من احلدود

 : ومن مستقبحه قول امرئ القيس. الوةالكالم فإنه ينفّر القلوب ويسلب جلباب احل
 )٢(مسحشج العشلهج شفحلج

 ) بسيط: (ومثله قول األعشى
 )٣(شاِو ِمشلٌّ شلُولٌ شلْشلٌ شِولُ

                                                           

 . مل أعثر عليه يف املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي) ١(
 . غري موجود يف ديوان امرئ القيس) ٢(
وقد غدوت إىل : (، وصدره٩٥/ البيت من البحر البسيط وهو يف ديوان األعشى الكبري) ٣(

اخلفيف السريع، وقد نسب إليه يف اللسان : ، والشلشلواملشل والشلول). احلانوِت يتبعين
= 

كشف املشكل يف النحو



ف املشكل يف النحوكش٣٧٥ 

وضعف تصرفه، ومن ذلك . وأما املداخلة فإنها الشاهد على اضطرار الشاعر
 ) طويل: (قول الفرزدق
 )١(أبو أمِِّه حيٌّ أبوه يقَاِربه  ا   وما ِمثْلُه يف الناِس إالَّ مملَّكً  

. ففرق بني املبتدأ واخلرب وبني النعت واملنعوت وأنزل األشياء يف غري مرتلته
 . وخلط أول الكالم بآخره

من احلدود فإنه مبالغة يف الكذب وخروج من املوجود ودخولٌ : وأما اخلروج
 ) طويل: (نه قولُ بعضهمما يرد ِبِه الشاعر املثل وم. يف املعدوم

 علَى الربِّ كانَ الرب أندى ِمن البحِر  لَه راحةٌ لَو فَاض ِمعشار جوِدها    
 ومهته الصغرى أجـلُ ِمن الـدهر لَـه ِهـمم ال منتهى لـكثريها    

 )٢(خلق اهللا يف مسك فارس     وبارزه كـان اخللّي مـن العـمِر ولو أنّ   
لو فاض معشار جوده على الربِّ لكان أكثر ندى من البحر، وال : مسعه يقولفا

واملعشار فيما رواه . وهذا زعم من معشار جوده. حاجة للرب إىل أن يكون كذلك
ابن خالويه عن العلماء جزٌء من ستني جزًء فكيف إذا فاض مع ذلك اجلزء تسعة 

 : ومخسون جزًء ما كان يكون الرب وقوله
 ... ... ...م ال منتهى ِلكثِريها   له ِهم

خروج من التوحيد إىل الشرك وقد علمت أنّ األشياء كُلَّها منتهيةٌ إىل اهللا 
فهذا تشبيه احملدث بالقدمي، وإحلاق لصفة املخلوق بصفة اخلالق تعاىل اهللا عن . تعاىل

واملسك بفتح ) ٍسولو أن خلق اهللا يف مسك فار: (ذلك علوا كبريا مث انظر إىل قوله
فجعل .  إذًا لقتله وقطع عمره:معناه) وبارزة كان اخلليَّ من العمِر: (امليم اخللد قال

لو . شجاعته بإزاء شجاعة املالئكة واجلن واإلنس والسِّباع واحليات، واحليوان كله
                                                           

: ، واحملتسب البن جين٧١/٢٦٤: ، والشعر والشعراء البن قتيبة١٣/٣٨٥): شلل(مادة 
 . ١٠٦/ ، واملعجم يف بقية األشياء أليب هالل العسكري٢/١٧٦

، نسبه ١/١٤: ، والكتاب١/١٠٨: البيت من الطويل وهو يف ديوانه حتقيق الصاوي) ١(
 . لفرزدقل

، إىل حسان ٢/١١٥: األبيات من البحر الطويل، وقد نسبها التفتزاين يف شروح التلخيص) ٢(
 .وليست يف ديوانه) لكثريها(بدل ) لكبارها: (، وفيهبن ثابت ميدح رسول اهللا 



 ٣٧٦ كشف املشكل يف النحو

وهذا محالٌ بني اإلحالة فرته نفسك منه وارغب بشعرك عنه . مجع شخصا واحدا
. خري الشعر أكذبه: فإن قالت لك العامة.  يف قليل الكذب فكيف يف كثريهفال خري
 . بل خري القول أصدقه: فقل

 . فنسيب، واقتصاص، ومدح، أو هجاء: وأما قسمته ثالثة
 . وهو النسيب فيستجلب به نافر القُلوب: أما الفصل األول
تخر به ويعلو، أو وهو االقتصاص فيسترحم به ويشكو ويف: وأما الفصل الثاين

 . يسأل حوائجه، ويومئ إىل عرضه، أو يذكر طريقه ويصف راحلته
وهو املدح، أو اهلجاء فريفع به مكان املمدوح، ويضع به : وأما الفصل الثالث

 . شأن املهجو
فهذه مخسة عشر وجها إذا نظر إليها الشاعر وجعلها من غرضه كان شعره 

الصنع، سهلَ املأخذ عذب الرواية، شائع صحيح التركيب، حسن . صايف اجلوهر
 ) بسيط: (الصيت، بعيد السريورة مستحقًا أن يوصف بقول الشاعر

ُألقي قَذى الشعر عنه حني أقرضه
ِري وأغِرفهكأنَّما أصطفي ِشع

 نه غَـرائب أمثَـاِل مشهـرةِم

فَما ِبشعِري ِمن عيٍب وال ذاِم 
ِمن موِج حبٍر غزيٍر زاخٍر طامي

)١( زاهنا رصفي وإحكاميملموسٍة
 

 وينبغي للشاعر عند عمل الشعر أنْ يناِسب بني أبيات شعره من غري :مث أقول
ويضع كل شيء منها يف موضعه حىت لو . أن يكون منها بيت محتاجا إىل غريه

سقط بيت ألخلَّ بالترتيِب وقد مثلوا أبيات القصيدة يف االئتالف بأعضاء اإلنسان لو 
ا عضو ألخلَّ باجلسد كلهذهبهِمن  . 

ويستحب للشاعر أن يكون عارفًا بأساليب الشعر وأن يحلي شعره ا ويبنيه 
فإنها للقريض مبرتلة العقود املنظومة يف جيد الكاعب البكر، . عليها وال يعطله منها

الطباق، االبتداء، واالعتماد، و: ومجهور ما حيتاج إىل معرفته نيف وثالثني نوعا وهي
والتجنيس، والتقسيم، والتسهيم، والتصدير، والترديد، والتبيني، والتقريع، والتتميم، 
والتصريع، والتفويق، والتسبيغ، والتلميح، والترصيع، والتشبيه، وااللتفات، 

                                                           

 . األبيات من البسيط ومل أهتد لقائلها) ١(



ف املشكل يف النحوكش٣٧٧ 

والتوشيح، واإلعنات، والتدارك، واالستعارة، والنظر، واإلشارة، والتقفية، واملبالغة، 
 . نافرة، واملماثلة، والتسميط، والتخميسواالستطراد، وامل

وأنا مفرد إن شاء اهللا بابا لتفسري هذه األلقاب يف عقب هذا الباب أذكرها فيه 
 . وأستشهد على كل شيء منها ببيت أو بيتني وأشرحها لك على الترتيب وباهللا التوفيق

 َباُب َشْرِح الَمَعاِني المذآورة
شاعر إذا ابتدأ قصيدته أن يبتدأها مبا يدلُ على فينبغي لل: أما االبتداء: فصل

غرضه ويفصح به عن املذهب الذي ذهب إليه يف شعره مبراده يف أول بيت ابتدأ به 
 ) منسرح: (كالمه فيعرف املعىن الذي قصده من أول وهلة كما قال أوس بن حجر
 )١(أيتها النفس أمجلي جزعا    إنَّ الذي حتذرين قد وقَعا

 : ويف الشكوى، واملعاتبة قولُ النابغة الذبياين. ما ابتدأت به مرثيةٌفهذا أحسن 
 وليٍل أقاسيِه بطيء الكواكب كَليين هلم يا أميمة ناصِب   

ويف التحنن على األحبة والبكاء على مفارقتهم والوقوف يف منازهلم وتسمية 
 : املواضع اخلالية منهم قول امرئ القيس
 نـزل    بسقِط اللوى بني الدخول فحومِلقفا نبِك من ذكرى حبيب وم

 ) طويل: (وحيسن بالشاعر أن يتجنب من االبتداءت ما يتطري به مثل قول البحتري
 )٢(لك الويل من ليٍل بطيء أواخره

 : )٣(ومثله قول أيب نواس
 علَيك وإنِّي مل أخنـك وداِدي أربع البلى أن اخلشوع لباِدي    

 :كة تربموا حىت بلغ إىل قولهففي الرواية ان الربام
                                                           

: ، وفيه٢٠٧/ عراء البن قتيبة، والشعر والش١٣/ ديوانه: البيت من املنسرح، انظر) ١(
، والنقد عند اللغويني ٤/٤٩٢: ، ونسب إليه يف شعراء النصرانية)حتذرين(بدل ) تكرهني(

 . ١٥/ ، وهبة األيام فيما يتعلق بأيب متام١١/٦٨: واألغاين. ٢١١/ العرب
) يوسف بن حممد(، وهو مطلع قصيدة ميدح ٢/٨٦٧: البيت يف ديوانه حتقيق الصرييف) ٢(

 : بيت بتمامهوال
 له الويل من ليل تطاول آخره   ووشك نوى حيِّ تزّم أباعره

 .٧٣/ديوانه، املطبعة العمومية : تقدمت ترمجته، والبيتان من البحر الطويل، انظر: أبو نواس) ٣(



 ٣٧٨ كشف املشكل يف النحو

 بين برمك من رائحني وغَادي سالم على الدنيا إذا ما فقدمتُ    
وقد كُنا أشرنا إىل ذيب االبتداء . فتطريوا به فما لبثوا إال مثانية أيام حىت قتلوا

والتخلص واالعتماد يف الباب األول ولكنا أوردناها هاهنا ليستدل عليها وليكون 
 . ة يف احلضِّ على ذيبهاذلك زياد
يب إىل املدح أو شبأن يتخلص الشاعر من الت: وأما االعتماد فهو: فصل

اهلجاء، أو غري ذلك مما يريده بغري دع كذا أو عد عن كذا، أو اذكر كذا، وما 
أشبه ذلك بل يكون ختلصه إىل املدح أو غريه متصالً مبا قبله من التشبيب حىت 

نعته ويقع االتصال ويؤمن االنفصال ويسلم من شوائب يصح تركيبه ويستجاد ص
ويقف على منهج اإلحسان ومن أحسن ما ورد يف ذلك قول علي بن . النقصان
 ) بسيط: (اجلهم

 ألْقَت ِقناع الدجى يف كُـلِّ أخدوِد وليلٍة كجـلت بالنفس مقْلَتها   
 )١(سي سين ِمـن وجِه داوِدلوال اقتبا قد كاد يغرقُِني أمواج ظُلمِتها      

 ) متقارب: (ويف الذم قول أيب الشمقمق
   ا الباخِلنيبِّهح ِمن ا  وأحببتِعيدلٍْم سابن س تَّى ومقتح 

 ) متقارب: (وهو رجل من باهلة
 )٢(ثيابا من اللؤم صفرا وسودا  إذا سيل عرقًا كسا وجهه   

 وضده مجيعا يف البيت كأن يذكر البياض ذكر الشيء: وأما الطباق فهو: فصل
ومن . والسواد، واحلر والربد، واحلركة والسكون، واملاء والنار، وما أشبه ذلك

مستحسنه قول عبد اهللا بن الزبري األسدي يصف نسوة مسهن الزمان باألسف والضر 
 ) وافر: (فقال

                                                           

 . ١٢٨: البيتان من البسيط ومها يف ديوانه) ١(
، وليس يف ديوان ٧٩، ٣/١٦: حدالبيتان من املتقارب ذكرمها صاحب الطراز دون نسبة أل) ٢(

 يهجو ٣٢/ أيب الشمقمق، والبيتان إىل أيب الوليد مسلم املشهور بصريع الغواين، ديوانه
سعيد بن سلم، ونسبهما يف الكايف يف العروض والقوايف للتربيزي إىل أيب الشمقمق أيضا، 

لعتاهية يف كتاب ، وإىل أيب ا٨١٣ويف الشعر والشعراء البن قتيبة إىل مسلم بن الوليد ص
 . ٦١/ البديع البن املعتز



ف املشكل يف النحوكش٣٧٩ 

 دارمى احلدثان نسوة آل حرٍب      مبقـدار مسـدنَ لَه سمو
 )١(فردَّ شعـورهنَّ السـود بيضا     ورّد وجوههّن البيض سودا  

 ) كامل: (فطابق بني البياِض والسواِد ومثله قول الِطرماح يصف ثورا
 )٢(سيف على شرف يسيلُ ويغمد  يبدو وتضمره البالد كأنه       

 :  املساور بن هندفطابق بني يبدو وتضمره وبني يسلُ، ويغمد ومثله قول
 )٣(لضرِّ عدو أو لنفِع صديِق  ولكن فىت الفتيان من راح أو غدا    

ذكر اللفظة مكررة فهي البيت مبعنيني مختلفني : وأما التجنيس فهو: فصل
 .  أعلى وأدىن وأوسط:وهو على ثالثة
 : هو أن يتفق اللفظان يف عدد احلروف واحلركات كقول الشاعر: فاألعلى
 )٤(وجل عريانة عيطموس  وأقطع اهلوجلَ مستأنسا       

واهلوجل األول قفرة والثاين ناقة واسعة السري، ومعىن عيطموس أي طويلة 
 ) طويل: (ومثله لزياد األعجم

 )٥(وللوم ِفيِهم كأهلٌ وسنام  ونبئتهم يستنصرون بكاِهٍل      

                                                           

، ٢/٧: ، والعمدة٣٢٠: البيتان من الوافر وقد نسبا إىل عبد بن الزبري يف حترير التحبري) ١(
 . ١٤٤: واية األرب

هو الطرماح بن حكيم، من طيء، ويكىن بأيب نفر، وهو من فحول الشعراء : الطرماح) ٢(
، ١٢/٣١: ام وانتقلَ إىل الكوفة، ترمجته يف األغايناإلسالميني وفصحائهم، ومنشؤه بالش

، والبيت من الكامل وقد ٢٧٨ -٢/٢٧٦: ، والعيين٥٨٥/ والشعر والشعراء البن قتيبة
 . ١٤٦/ ، وديوان الطرماح٢/١٣١: ، وديوان املعاين٥٩٠/ نسب إليه يف الشعر والشعراء

بن هند بن قيس بن زهري بن جذمية وكنيته أبو الصمعاء، هو بن املساور : املساور بن هند) ٣(
، ٣٤٨/ ترمجته يف الشعر والشعراء: العبسي، وجده صاحب احلرب بني عبس وفزارة، انظر

 .  دون نسبة١٦٥/ التنبيهات لعلي بن محزة: والبيت من الطويل، انظر
، ٤٣٠/ ، والصناعتني٣٧٩/ ، والتقفية١٦/ ديوانه: البيت من الرجز، وهو لألفوه، انظر) ٤(

 . ١٦٨/ د الشعرونق
هو زياد بن سلمى، ويقالُ زياد بن جابر بن عمرو بن عامر من عبد القيس : زياد األعجم) ٥(

الشعر والشعراء البن : وكان يرتل اصطخر وكانت فيه، فلذلك قيل لـه األعجم، انظر
 .  والبيت من البحر الطويل٣١٩، ١٥/٣١٧: ، واألغاين٤٣٠/ قتيبة



 ٣٨٠ كشف املشكل يف النحو

 . األول قبيلةٌ والثاين عضو
ا يف احلروف دونَ احلَركَاِت كَما قال أبو متام يصف هو أن يتفق: والتوسط

 ) بسيط: (فرسا
 )١(واحلرب مشتقة املعىن ِمن احلَرِب

 ) منسرح: (ومثله قول اآلخر
   الَ أحدد والعِرب  لن يصل ا٢(إال بصٍرب أمرَّ من ص( 

واألدىن هو أن خيتلف بعض احلروف، وبعض احلركات كقول أيب متام يصف 
كامل: (افرس ( 

 )٣(وأشاعر شعٍر وخلٍف أخلِق  حبوافر حفر وصلب صلٍَّب    
 ) طويل: (ومثله قول جرير

 )٤(وما زالَ حمبوسا عن اخلري حاِبس وما زالَ معقوالً ِعقَالَ عن الّندى    
أن يريد الشاعر ذكر أشياء خمتلفة يف البيت فيقسمه : وأما التقسيم فهو: فصل
در قسما يقتضيه املعىن إال أورده فمن أحسن ما جاء يف قسمني قول بينها فال يغا
 : نصيب العبد

 نعم وفريق ليمن اهللا ما ندري  فقال فريق القوم ملا نشدم   
 .  فقسمه بني قائل نعم، وقائل ما ندري
 )طويل:  (ومما جاء يف ثالثة قول قيس بن ذريح

     وللكفِّ  لقد كان فيها لألمانة موضعوللعني منظر ادرت٥(م( 
 ) طويل: (ومن جاء يف أربعة قول احلاركي

                                                           

 : ، وصدره١٠/ ط وهو يف ديوانهالبيت من البحر البسي) ١(
 .. . . . ملا رأى احلرب رأي العني نوفلس   

 . البيت من املنسرح ومل أهتد لقائله) ٢(
 . ٢١١/ البيت من الكامل وهو يف ديوانه) ٣(
بدل ) لعلي(، و)وما(بدل ) فما: (، وفيه٢٥٤/ البيت من الطويل وهو يف ديوان جرير) ٤(

 ). رياخل(بدل ) اد(، و)الندى(
 ). وللكف(بدل ) للقلب: (، وفيه٨٧البيت من الطويل، وهو يف ديوان قيس ولبىن شعر ودراسة ص) ٥(



ف املشكل يف النحوكش٣٨١ 

 وال عنك إقصار وال فيك مطمع فال كبدي يفنى وال ِبك رقّة    
 . وقد جييء التقسيم إىل أكثر من ذلك ورمبا جاء يف بيت وبيتني وثالثة وأربعة أيضا

سبة يدلُ بعضها على أن يأيت الشاعر بألفاظ متنا: وأما التسهيم فهو: فصل
بعض حىت لو أراد السامع أن يستخرج نصف البيت اآلخر من نصفه األول ألمكنه 

 ) متقارب: (ومن مستحسنه قول البحتري
 وإذا ساملوا أعزوا ذَليالَ وإذا حاربوا أذلُّوا عزيزا   

 ) طول: (ومثله قوله
 ِميِبال سبب يوم اللِّقاء كَال أحلت دمي من غري جرم وحرمت   

 ) طويل: (مث سهم فقال
 )١(وليس الذي حرَّمته ِبحراِم فليس الذي حللته مبحلٍل    

 ) متقارب: ()٢(ومثله قول اآلخر
أموقع تنطق غري الصَّواِب    فال جيد خزعك يا موِقع 

 وِضعذلتكم ِذلة    وال حتت موِضِعكم م فمـا فـوق 
 . واملسامهة هي املشاركة بني الشيئني

أن يذكر الشاعر يف صدر بيته لفظةً يدلُ ا على : أما التصدير فهوو: فصل
 ) طويل: (القافية أو يعيدها نفسها ومنه قولُ جرير بن عطية

 )٣(سقَى الرَّمل جونٌ مستهل ربابه     وما ذاك إال حب من حل بالرَّمِل
 ) طويل:  (ومثله قول اآلخر

ِعرضه إىل ابن العمِّ يشتم سريعى بسريعإىل داعي النَّد ٤(    وليس( 
تعليق الشاعر لفظةً بالبيِت مبعىن مث يردها فيه مرة : وأما الترديد فهو: فصل

                                                           

 . ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٧٦٩ص/ ديوانه: األبيات الثالثة للبحتري) ١(
 .البيتان من املتقارب ومل أهتد لقائلهما) ٢(
 . ١١٦/ وحترير التحبري، ٢/٥: ، والعمدة٣٧٠/ البيت من البحر الطويل وهو يف ديوانه) ٣(
، ومن ١١٦: البيت من الطويل وهو إىل املغرية بن عبد اهللا املعروف باألقيشر، حترير التحبري) ٤(

وكذلك يف معاهد التنصيص شاهد رقم ) يلطم وجهه: (، وفيه١١١/ التلخيص للقزويين
 . ٢٦٤/ ، وكتاب النقد العريب القدمي٣/٢٤٢ (١٦٥



 ٣٨٢

 ) طويل: (أخرى ويعلقها مبعىن آخر ومنه قولُ أيب حية النمريي
 )١(أال حي ِمن أجِل احلبيب املَغاِنيا    لبسن الِبلَى مما لبسن اللَّياِليا

 : لبس مرتني مث قالفردد 
 إذا ما تقَاضى املرء يوم وليلةٌ     تقَاضاه شيٌء ال ميلُ التقاضيا

 ) طويل: (ردد التقاضي ثالث مرات ومثله قول اخلليع الباهلي
 )٢(لقد مألت عيين بِغّر حماسٍن    مألنَ فؤادي لوعةً وهموما  

 ) بسيط: (وقول أيب نواس وامسه احلسن بن هاين
 )٣(لو مسَّها حجر مسته سّراُء  اء ال تنـزلُ األحزان ساحتها   صفر 

 ) طويل: (ومثله قول امرئ القيس
رجوتعرف فيِه من أبيه مشـائالَ     ومن خاِلـه ومن يزيد ومن ح 
ـا وإذا سكَرح٤(مساحة ذا وبـرَّ ذا ووفـاء ذَا    ونـائل ذَا إذا ص( 

أن يذكر الشاعر شيئًا مجمالً مث يبينه بالتفسري ومنه فهو : وأما التبيني: فصل
 ) طويل: (قولُ الشاعر

    عبأر كى ثوِت ِمنتِبي ويف أربع مِلي كَر ها هاجأتبني أي فَلَم 
 ) طويل: (فأمجل ذكر األربع الثاوية وذكر األربع املثوى فيها حتى بينه بقوله

 )٥(أم النطق يف سمِعي أم احلب يف قَلِْبي ي   أوجهك يف عيين أم الريق يف فَِم
                                                           

يثم بن الربيع، وكان يروي عن الفرزدق وكان كذابا جبانا وهو هو اهل: أبو حية النمريي) ١(
شاعر جميد مقدم من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية، وكان راجزا ومن ساكين 

، معجم الشعراء ٢٣٩-١٦/٢٣٦: ، األغاين٢/٧٤٤: الشعر والشعراء البن قتيبة. البصرة
ن البحر الطويل وقد أنشدمها أبو حية إىل ، والبيتان م١٠٣/ للمرزباين، واملؤتلف واملختلف

ومعجم الشعراء ) أجل(بدل ) بعد(، ومنه ٧٧٥/ الشعر والشعراء: أيب مناذر، انظر
 .  نسبه له٧٦/ ، والبديع البن املعتز١٠٣/ للمرزباين

 .البيت من البحر الطويل) ٢(

 .٧/ ، طبع دار صادر٢٣٤/ البيت من البحر البسيط وهو يف ديوانه) ٣(
 . ١١٣/ البيتان من الطويل ومها يف ديوانه) ٤(
) حلت: ( وفيه١٢٨/ عيار الشعر البن طباطبا بال عزو: البيتان من البحر الطويل، انظر) ٥(

= 

كشف املشكل يف النحو
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 ) طويل: (وقال ذُو الرمة
   وليٍل كجلباِب العروس أدرعته بأربعٍة والشخص يف العِني واحد 

 :مث قال
 )١(وأعبس مهري وأروع ماجد أحم ِعالَِفي وأبيض صارم    

 : وال بأس يف شيء قلته
 قَوِمي وقَلِْبي وصاِرِمي ويِدي  ِلي الضيم ِمنك أربعةٌ    أىب
أن يستعظم الشاعر شيئًا فيصفه على وجه ما كذا : وأما التقريع فهو: فصل

حىت إذا استعظم عاد إىل قصده فقصصه عليه وقد أوقع عظمته يف النفوس ومنه قول 
 ) طويل: (الشاعر

 الظليم حفّهـا     وما بيضةٌ باتي ا مؤـؤجا جهنع اويرفـعتـجـافي 
 )٢(ويكِْشف عنها وهي بيضاء طفلةٌ     وقدما ثلت قرنا ِمن الّشمِس ضاحيا 

 : مث عاد إىل القصيدة فقال
    ا بأحسن منها يوم قالت أرائحاِليمع السفر أم ثاٍو لدينا لي 

 ) طويل: ()٣(ومثله قول اآلخر
 تَّى جلْدها يتصلْصلُعِن املاء ح فما وجد ِملواح من اهليم خليت    

 ) طويل: (مث قال
 إىل الوصل إال أنين أحتملُ بأعظم منِّي علةً وتقطعا   

أن يبتدئ الشاعر بذكر شيء مث يكمله قبل أن ينتهي : وأما التتميم فهو: فصل
إىل القافية مث حيتاج إليها فيجيء بشيء مما يتم به البيت فيزيد املعىن بلوغًا ومنه قول 

 ) طويل:  (لقيسامرئ ا
                                                           

 فإن أنا داريتها هاج ِبي كَرِبي:                وعجز األول) ثوت(بدل 
وليٍل : البيت األول، وصدر ١٧٨ -١٧٧: ومها من الطويل ديوانه: األبيتان لذي الرمة) ١(

هتبويزيِّ ج٤٧١/ وحترير التحبري نسبه لذي الرمة) أروع(بدل ) وأشعث(، كأثناء الر . 
، وحتقيق امليمين، ١٨/ األبيات من الطويل وهي إىل سحيم عبد بين احلسحاس، ديوانه) ٢(

 . ، والبيت الثاين ساقط من األشباه٢/١٢: واألشباه والنظائر للخالدين
 .بيتان من الطويل ومل اهتد لقائلهماال) ٣(



 ٣٨٤

 )١(كأنّ عيونَ الوحِش حولَ خباِئنا    وأرحِلنا اجلَزع الّذي لَم يثقَِب
زاد املعىن بلوغًا ألن العيونَ باجلزع الذي مل يثقِب أشبه و .فقد مت له التشبيه

 ) طويل: (ومثله قولُ زهري. منها مبا قد ثُقِّب
 )٢(نزلْن به حب القَنا لَم يحطَِّم   كأنَّ فُتات العهِن يف كُلِّ منِزل  

ومنهم من يسمى هذا النوع التبليغ ) مل حيطم: (فأكمل املعىن مث متم بقوله
: وجيعل التتميم يف حشو البيت إذا كان حشوا ال يستغىن عنه كما قال الشاعر

 ) طويل(
     عاذوا بالسيوِف  رجالٌ إذا مل يقبل احلق منهم عطُوه٣(القَواِضِبوي( 

 ) طويل: ( يصف خيالً)٤(ومثله البن املعتز. ويعطُوه وإال كان ناقصا: فاملعىن مت بقولـه
 فطارت ِبها أيِد ِسراع وأرجل صببنا عليها ظاملني سياطنا   

ظاملني ويلحق ذا الذي يف حشو البيت ما جاء على وجه : فاملعىن مت بقوله
 ) ويلط: (االستثناء كقول النابغة

 )٥(ِبهنَّ فُلولٌ من قراِع الكتاِئِب وال عيب فيهم غري أنّ سيوفهم    
وأبلغ يف . فانظره كيف استثىن عيبا واحدا مث ذاكره فكان أمت يف صفة القوم

إذا كان فُلُولُ سيوفهم من قراع : معىن املدح منه لو مل يذكر غيبا كأنه يقول
 ) كامل: (ها ومثله قول طرفة بن العبِد البكريالكتائِب أدىن خصاهلم فما ظنك بأعال

 )٦(نوُء الربيِع ودميةٌ تهِمي  فَسقَى ِديارك غري مفِْسِدها   

                                                           

 . ٥٣ :البيت من الطويل وهو يف ديوانه) ١(
ومجهرة أشعار .  من املعلقة١٢/ البيت من الطويل وهو يف شرح ديوان زهري لثعلب) ٢(

 ). حب القنا: (، وفيها٤٨العرب
) أناس: (وفيه، ١٢٨/ حترير التحبري: البيت من الطويل وهو لنافع بن خليفة الغنوي، انظر) ٣(

: ، والطواز٧/١١٨: ، واية األرب٣٩٨/ ، والصناعتني٢/٤١: ويف العمدة) رجال(بدل 
٣/١٠٥ . 

 .٤٦/البيت يف ديوان ابن املعتز العباسي) ٤(
 . ١٥/ ، وديوانه٦/ مخسة دواوين من شعراء العرب: البيت من الطويل انظر) ٥(
) صوب(، و)ديارك(بدل ) بالدك: (وفيه، ٦٢/ شرح ديوان طرفة: البيت من الكامل انظر) ٦(

= 

كشف املشكل يف النحو
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 غري مفسدها وإالَّ كان دعاًء عليها ال لَها ألن املطر يبِلي :هـفاملعىن مت بقول
 . الشعراءولن تدي له إال حذَّاق . فافهم ذلك. رسومها ويعفي معاملها

فهو تقفيةُ أنصاف الشعر كأواخره وأكثر ما يكون ذلك : يعروأما التص: فصلٌ
يف أول أبيات القصائد ورمبا ختلل يف سائر األبيات، وهو دليل على اتساع الشاعر 

 ) طويل: ( ومنه قول امرئ القيس؛ة قرحيتهحـومسا
 وى بني الدَّخول فحومِلِقفَا نبِك من ذكرى حبيب ومنِزِل     ِبسقِط اللّ

 ) طويل: (ثُم قال
 وإنْ كُنِت قَد أزمعِت صرِمي فأجِمِلي أفاطم مهالً بعض هذا التَّدلُِّل   

 ) طويل: (مث قال
 )١(  ِبصبٍح وما اإلصباح ِمنك بأمثِل أال أيها الليلُ الطويلُ أال اجنلي  

 ) املتقارب: (بو متام يصف قومهورمبا جاء التصريع باألرباع كما قال أ
    جبالٌ فوارع قواطع سيوف اِمعوغُيوثٌ ه ٢(سيولٌ دوافع( 

 ) طويل: (ومثله
 )٣(ومن فاحٍم جعٍد ومن كفٍل نهٍد    ومن قمٍر سعٍد ومن نائٍل ثَمِد

أن يستعمل الشاعر ألفاظًا سهلة مث يتصرف فيها إىل : وأما التفويق فهو: فصل
ٍن خمتلفة فيكون كالثوب املفوف الذي فيه من كل نوٍع لَونٌ وحيسن به ما فعل معا

 ) طويل: (ومنه قول بعضهم. حمبوبه من خري أو شر، ورمبا ردد فيه الكالم
 )٤(حاللٌ ِلليلَى أن تروع فُؤاده    ِبهجٍر ومغفور لليلَى ذنوبها

 لَها ذنبا هي مصرة عليه حتسينا ويغتفر. فامسعه يحلل لَها ما ليس حبالل عنده
                                                           

والبالغة تطور . ، نسبه لطرفة أيضا٦٣/ ويف اجلمان يف تشبيهات القرآن) نوء(بدل 
 .  نسبه له٥٤/ وتاريخ

 . ١٨، ٨،١٢/ األبيات من الطويل وهي يف ديوانه) ١(
 .٤٧٩/ البيت من املتقارب وهو يف ديوانه) ٢(
 . ١٢٧/ متام، ويف ديوانهالبيت من البحر الطويل وهو أليب ) ٣(
 : والبيت. ٧٠، ٦٨/ ديوانه: البيت من الطويل وهو نون ليلى انظر) ٤(

 حاللٌ لليلى شتمنا وانتقاصنا    هنيئًا ومغفور لليلى ذنوا
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 ) كامل: (ِلفعِلها ومنه قول أيب الشيِّص
 إذْ كان حظِّي ِمنك حظي ِمنهم  أشبهت أعدائي فصرت أحبهم   

 )١(ما من يهونَ علَيك ممَّن يكْرم  عاِمدا    نفسي  فأهنت  وأهنتين  
 ) طويل: ()٢(ومثله قول أيب فراس

 حبيببيبح هلَى ما كانَ ِمنع
ومن أين للوجه اجلميِل ذُنوب؟

ـُوب وحنن   ويا أيها اخلـاطي  !نت

أساَء فَزادته اإلساَءةُ حظوةً      
      هعلَّي الواشيان ذُنوب دعي
الرِّضا اجلاين ونسألـه   فيا أيها      

  )٣()طويل: (وقال آخر
 ه يعِديـومل أدِر أنّ اجلـود كفِّ   أطلب الِغنى   ملست بكفي كَفَّه 
 أفدت وأعداين فأتلفت ما ِعنِدي  ا أفاد ذوو الِغنى   ـفال أنا ِمنه م  

أن يحاول الشاعر معىن من املعاين فال يأيت باللفظ الدال : وأما التتبيع فهو: فصل
ها يتبعما يأيت ِبمنق امرأةكما ق. عليه بعينه وإنبن أيب ربيعة يصف ع مرطويل: (ال ع ( 

 )٤(أبيها وإما عبد مشٍس وهاِشِم بعيدةُ مهوى القُرط إّما لنوفٍَل    
بعيدة مهوى : فلم يذكر طُولَ العنق بلفظه وجاء مبا يدلُ عليه مما يتبعه بقوله

هركامل: (القرط، ومثله للحكم احلضرمي يذكر ِكب ( 
عجبِتي   قد كان ياِلي   بعضهن يراععحي وستنحن نِمع٥(حّتى س( 

                                                           

وهو حممد بن عبد اهللا بن رزين، وهو ابن عم دعبل بن علي بن رزين الشاعر، : أيب الشيص) ١(
/ الشعر والشعراء: البيتني من الكامل ومها من جيد شعره، انظروكان يف زمن الرشيد، و

وشعر علي ) عامدا(بدل ) وجاهدا: (، ترمجته وذكر قصيدته اليت منها هذان البيتان٨٤٢
 . ٦٨/ ، وأشعار أيب الشيص٦٢/ بن جبلة

 بدل) العاذلون(، وفيه ٢/٣٩: أيب فراس، حتقيق سامي الدهان: األبيات من الطويل، وانظر) ٢(
 ).احلميل(بدل ) املليح(، و)الواشيان(

 .البيتان من الطويل ومل اهتد لقائلهما) ٣(
 . ١٥٤/ ، ونقد الشعر لقدامة١٠١/ ، واحلماسة الصغرى٣٧٠/ البيت من الطويل وهو يف ديوانه) ٤(
حضرمي بن عامر بن جممع بن موألة بن هشام بن ضب بن كعب بن : احلكم احلضرمي) ٥(

، مع معجم الشعراء ٨٤/ املؤتلف واملختلف لآلمدي: ترمجته انظر. سيدالعتني شاعر فارس 
 . للمرزباين، والبيت من البحر الكامل
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مسعن تنحنحي وسعايل، : وجاء مبا يدلُ عليه من قوله. فلم يذكر الِكرب بلفظه
 . ألن ذلك من صفة الشيخ الكبري

أن يأيت الشاعر بلفظ قليل مبهم يدلُ فيه باللمحة :  فهو؛وأما التلميح: فصل
 ) وافر: ( ومنه قول امرئ القيسالكافية على املعىن الكثري

 )١(فذُّلُّهم أنا لَك ما أنا ال بعزِّهم عززت فإنْ يذلوا    
 ) وافر: (ومثله قول زهري بن أيب سلمى. أنا لك ما أنا ال، لُمحة دالة على املراد: وقوله

 )٢(فإّني لو لِقيتك واتَّجهنا    لَكَانَ ِلكُلِّ منكرة ِكفاُء
 ِإذْ يغشى السِّدرةَ ما يغشى :كفاء، ومثله قوله تعاىل:  قولهالتلميح يف

]١٦: النجم[وقوله : َونلَمعم مِّمَّا ياهلَقْنخ ]٣٩: املعارج[ . 
ومنه قول امرئ . فهو املعادلة بني اللفظني يف الوزن: وأما الترصيع: فصل

 : القيس يصف الفرس
دقبٍل ملَيِمكٍَر ِمفٍَر مع لُ ِمنالسَّي طَّهٍر حخوِد صلْما    كَجع٣(ِبٍر م( 

وزعم بعضهم أن الترصيع تشاكلُ الكالم والتردد فيه مع بيان، والتصرف فيه 
مع إحسان ورمبا حسن القبح بلفظه، وقبح املليح بلفظه وهو يسمى املذهب الكالمي 

 : ومنه قول بعضهم
 لْته    وعلمكم صربي علَى ظُلِْمكم ظُلِميوعلَّمتين كيف اهلوى وجه

 )٤(وأعلم ما يل عندكم فيميلُ ِبي    هواي إىل جهلي فأعرض عن ِعلِْمي
 ) طويل: (ومثله قولُ أيب ِفراس وأحسن فيه

 )٥(وأقدمت جبنا أنْ يقَالَ جبانُ خبلت بنفسي أنْ يقالَ مبخَّلٌ   
                                                           

/ ، ونسب إليه يف حترير التحبري٣١١البيت من البحر الوافر وهو يف ديوان امرئ القيس ) ١(
٢٠٣ . 

، واية ٥٦/ عر، وقد نسب إليه يف نقد الش٨١/ البيت من البحر الوافر وهو يف ديوانه) ٢(
 .١/٢٠٦: ، والعمدة٧/١٤١: األرب

 . ١٩: ديوانه: البيت من البحر الطويل انظر) ٣(
 . ١٥٠ :البيتان من الطويل ومها إلبراهيم بن العباس ديوانه) ٤(
 . ٣/٤٠٠: البيت من الطويل وهو يف ديوانه) ٥(
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 فحسنه فجعله خبالً بنفسه من أن يقال ،و قبيح وهبخلفانظره كيف متدح بال
خبيلُ فجاد باملال ومتدح باجلُبِن وهو قبيح أيضا وحسنه وجعله جبنا من أن يقال 

 . جبانٌ ما قدم فقد صار خبلُه كرما وجبنه شجاعة، وهذا غاية يف حسن التصرف
وقعه ويرتله أن يشبه الشاعر شيئًا بشيء فيوقعه م: وأما التشبيه فهو: فصل

مرتلته يف الوجه الذي يشبهه به لونا أو طعما، أو رحيا، أو طُوالً أو ِقصرا، أو عرضا، 
وال يستطيع . ورمبا شبه اثنني باثنتني. أو عمقًا، أو طبعا، أو غري ذلك من اهليئات

نَ  يصف قر)١(ذلك إال البلغاء فمن أحسن ما جاء فيه قولُ عدي بن الرقَاع العاملي
 ) كامل: (وشبهه بالقلم يف دقته واملداد يف السواد. ولد الظبية دقةً وسوادا

 قَلَم أصاب من الدَّواِة ِمدادها  تزِجي أَغَنَّ كَأنَّ إبرةَ روِقِه   
هذا من التشبيهات العقم اليت مل يسبق أهلُها إليها وال يتبعهم أحد فيها ومثله 

 ) طويل: (قول امرئ القيس
 )٢(لدى وكرها العّناب واحلشف الباِلي  كأنَّ قلوب الطري رطبا ويابسا   
ومن . ويابسة باحلشف البايل وهو ردئ التمر. فشبه قلوب الطري رطبة بالعناب

 ) كامل: (التشبيهات العقْم قول عنترة بن شداد العبسي يصف ذباب الروض
 هِزجا كَِفعِل الّشاِرِب املُترنَِّم   وخالَ الذُّباب ِبها فليس ِبباِرٍح 

 ) كامل: (ويروي الشاعر
 )٣(قَدح املُكبِّ علَى الزِّناِد األجذَِم  غَردا يحك ذراعه بذرِاِعِه    

                                                           

ضاعة وكان ينـزل هو عدي بن الرقاع من عاملة، حي من ق: عديِّ بن الرقاع العاملي) ١(
الشام، وكانت له بنت تقول الشعر، وكان شاعرا حمسنا، وهو أحسن من وصف ظبية 

الشعر والشعراء البن : ، انظر٨٨/ الطرائف األدبية: وصفًا، والبيت من قصيدته، انظر
تسوق : تزجي، ٦١٩/ ، والبيت من البحر الكامل وهو يف الشعر والشعراء٢/٦١٨: قتيبة

: اللسان: انظر. القرن: الروقمن الغزالن الذي يف صوته غنة، : ألغنا. وتدفع برفق
، ٧٩/ ، وقراضة الذهب يف نقد أشعار العرب البن رشيق حتقيق الشاذيل أبو حيىي١٩/٧٤
 ). حسد جرير عديا على هذا البيت: (وقال

 . ١/١٩٧: ، ويف العمدة٣٨: ديوانه: البيت من الطويل انظر) ٢(
 . ١٤٥ :و من البحر الكامل، وهو يف شرح ديوانهالبيت لعنترة وه) ٣(



 ٣٨٩

 . والتشبيه حبر واسع مل خيلُ منه شعر قط قدمي وال حديث، ويكفيك منه هذا القدر
الشاعر يف قصة، مث يقطعها مبعىن يعرض له أن يأخذ : وأما االلتفات فهو: فصل

فيلتفت إليه فيجيء إليه بكالم تاٍم مث يعود إىل القصة فيتم كالمه األول ومنه قول 
 ) وافر: (بعضهم

 )١(رأوك تعلموا منك املطَاال  لو أنّ الباخلني وأنت منهم   
 : ومثله قول جرير. وأنت منهم: فااللتفات قولُه

 )٢(للظاملني عقُوبةً ونكَاالَ ن أعاىف تغلبا    إنِّي خلقت فَلَ
وِإنَّه لَقَسم لَّو تعلَمونَ  :ويف التنـزيل. فلن أعايف تغلبا، التفات: فقوله

ِظيمع ]فلو تعلمون التفات، ومنهم من يسميه االعتراض. ]٧٦: الواقعة . 
ه بأشياء قد عظُم يف فهو أن يحدِّث اإلنسان عن غري: وأما التوشيح: فصل

ومنه . نفسه ذمها مث يوجهها على نفسه على وجه القسم ليفعلن كذا أو أن فعل كذا
 ) كامل: (قول بعضهم

 وهدمت ما شادته يل أسالِفي أحِلفْت أصدق ما يظن مؤّملي   
 )٣(تضِحي قذى يف أعِني األشراِف  ارةً    ـإنْ لَم أشنَّ على علي غ    

 ) كامل: (ومثله
 ولقيت أضيايف بوجـِه عبوِس وفّرت وفِْري واحنرفْت عِن العالَ   

 )٤(لَم تخلُ يوما من هناِب نفوِس ٍد غَارةً    ـإنْ لَم أشنَّ على ابِن هن  

                                                           

: ، والبالغة تطور وتاريخ للدكتور١٥٨/ البيت من البحر الوافر، والبيت لكثري عزة ديوانه) ١(
 . ٧٢/ شوقي ضيف

 ). خلقت(بدل ) جعلت: (، وفيه٣٦١/ البيت من البحر الكامل وهو يف ديوان جرير) ٢(
: انظر. سبا إىل أيب علي البصري يعرض ما بعلي بن اجلهمالبيتان من البحر الكامل، وقد ن) ٣(

: ، ويف حترير التحبري٣٥٤/ ، وأنوار الربيع٧/١٥: ، واية األرب٣٢٧/ حتبري التحبري
/ والكايف يف العرض والقوايف) غارة(بدل ) خلة(و) أحلفت أصدق(بدل ) أكذبت أحسن(

 .  نسبه له١٩٨
/ ، وأنوار الربيع٣٢٧/ حترير التحبري: شتر النخعي، وانظرالبيتان من الكامل، ومها إىل األ) ٤(

وأبيات األشتر : (، وخزانة األدب البن حجة احلموي، ويقول ابن أيب أصيبعة٣٥٤
= 

ف املشكل يف النحوكش



 ٣٩٠ كشف املشكل يف النحو

 ) كامل: (وقال حسان بن ثابت األنصاري
 إنْ كُنِت صادقة الذي حدثتين    فنجوِت منجى احلارث بن هشاِم

 )١(ترك األحّبـة أنْ يقَاِتلَ دونهم    ونجـا برأِس طُـمرٍَّة وِلجـاِم 
التزام الشاعر ما ال يلزم وتكلفه ما ليس عليه وهو : وأما اإلعنات فهو: فصل

، التزام حركة: وهو على ضربني. يدلُ على اقتداره على الشعر، وسعة التصرف
 : حسان بن ثابت األنصاري فالتزام احلرف حنو قول .والتزام حرف

 بأرعن جّرار عظيم املباِرِك أقمنا على الرأِس البطونَ مثانيا   
 ) طويل: (فجعل حرف الدخيل راًء إىل آخر الشعر بدليل قوله

 )٢(وقُب طواٍل مشرفاِت احلَوارِك بكلّ كُميٍت جيدةُ نصف ِخلِْقِة   
ا كره كثريه يف كل شعر ألن وليس ذلك بالزم وعليه أكثر أشعار املعري ورمب

 . الشاعر يتعمده فيتبني السامع تكلفه والتكلف ضد الفصاحة
 : والتزام احلركة حنو قول لبيد

 )٣( . . ..  …  . إنّ تقْوى ربنا خري نفَلْ
 ) وافر: (فجعل حركة التوجيه فتحة إىل آخر الشعر بدليل قوله

 )٤(وبإذن اهللا ريثي وعجلْ.. ..    … …
 ) وافر: ( قالمث

                                                           

رضي اهللا –ووعدا لغريه، فرب بقسمه يوم صفني وكان مع اإلمام علي   . تضمنت فخرا له
 ).  ضد معاوية بن أيب سفيان الذي قصده بابن هند-عنه

بدل ) كاذبة(، وفيه ٣٦٣ص: البيتان من حبر الكامل ومها يف شرح ديوان حسان للربقوقي) ١(
الكايف يف العروض . ، حيث أشار إىل فرار احلارث يوم بدر١٣١/ ، وحترير التحبري)صادقة(

 . ١٨٨/ والقوايف
على (بدل ) على الرس الرتيع: (، وفيه٢٩٣/ ديوانه: البيتان حلسان ومها من الطويل انظر) ٢(

 ).جيدة(بدل ) وحوزة(، )الرأس البطون
 :، وعجزه١٤٢ :البيت للبيد ديوانه) ٣(

   وبإذن اهللا ريثما وعجلي................
: ، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي١٥٥ :ديوانه: البيت من الرمل وهو إىل لبيد انظر) ٤(

  فمتى أهلك فَال أحفلُه:       وصدره. ١/٢٩١



 ٣٩١

 بجَِّلي اآلن ِمن العيِش بجلُ.  . .. … . ….. 
 ) وافر: (مث قال

 )١(وجدير طُولُ عيٍش أنْ يمل  ... ... .. .... ...
وليس هذا بتكلف ألنَّ اجلاهلية كانوا يأتون بالكالم على مساحة القرائح بديهة 

 . دون استعمال
ر يف معىن مث يبقى منه شيئًا فيتبني له أن يأخذ الشاع:  فهو؛ وأما التدارك:فصل

األمر من بعد مث يعود فيتدارك ما قد كان بقاه مبا يؤكده فيثبت بذلك التوكيد ما 
 ) طويل: (بقّاه ومن ذلك قول بعضهم

 )٢(إليِك وكلٌّ منِك غري قَليِل أليس قَليالً نظرةٌ إنْ نظَرتها    
ل كالِمِه بآِخرِه فقالفانظره استقلَّ النظرة مث بان له أنأو داركفت ها كثري :

 . وكُلٌّ منك غري قليل
وقد جعل بعضهم االستثناء من هذا النوع وليس منه، ألنه ضده، وزعم أن 

 ) طويل: (التدارك مثل قول حامت طيء
 )٣(إذَا غاب عنها بعلُها ال أزورها  وما تشتكيين جاِريت غري أنَّين   

 ) طويل: ( اجلعديوقول النابغة
    أنَّه غري أخالقُه لَتكَم املاِل باِقيا فَىت ِقي ِمنبا يفم وادج 

     صديقَه رسكان فيِه ما ي سوُء إال عاِديا فَىت٤(على أنَّ فيِه ما ي( 

                                                           

 .من حياة قد مللنا طوهلا:     وصدره. ٥٥ : إىل لبيد وهو من الرمل، ديوانهالبيت) ١(
الكايف يف العروض : البيت من الطويل وهو لعبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي انظر) ٢(

شرح : والبيت البن الطثرية انظر) وكل منك(بدل ) وكال ليس: (، وفيه١٨٧/ والقوايف
 . ١٠٧ص:  وكتاب الزهرة٦٠/ البديعوكتاب . ٢/٢٧٠: محاسة أيب متام

هو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج من طيء، وأمه عنبة بنت عفيف من : حامت الطائي) ٣(
: ، واألغاين١/٢٤١: الشعر والشعراء البن قتيبة. وكان جوادا شاعرا جيد الشعر. طيء
 . )غري أنين(بدل ) اغري أ: (، وفيه٢٧: ديوانه: ، والبيت من الطويل انظر٣٠٥ -١٧/٢٧٨

الشعر : ، وانظر١٧٤، ١٧٣: والبيتان من الطويل ومها يف رثاء أخيه، وهما يف ديوانه) ٤(
، )أخالقه(بدل ) خرياته: (، ويف الشعر والشعراء١٣٣/ ، وحترير التحبري٢٩٣/ والشعراء

= 

ف املشكل يف النحوكش



 ٣٩٢ كشف املشكل يف النحو

 ) طويل:  (وقال آخر
 )١(نِازعإليِك وإنْ شطَت بِك الدار  فال يبعدن إال من السوِء أنَِّني   

فانظره قربه بدعائه له من كل شيء مث استبان له قبح قرِبه من السوِء فتدارك 
 : باستثنائه وأولُّ ما نطق مبثل هذا املعىن النابغة الذُبياِني بقوله

 )٢( .  …  .. . .. وال عيب فيهم غري أن سيوفهم
ول هو فإن مسيت هذا املعىن تداركًا على هذا الوجه فال بأس واأل. البيت

 . القولُ الصحيح فافهم ذلك
أن يستعري الشاعر صفة شيء لغريه ويحليه ا : وأما االستعارة فهي: فصل

كأن يستعري صفة اجلماد للحيوان أو صفة احليوان للجماد إىل غري ذلك من املعاين 
 ) طويل: (كما قال ذو الرمة

 )٣(يَّا جنَّح للمغاِرِبوأيِدي الثُر أال طرقت ميٌّ هيوما ِبِذكِْرها    
 ) طويل: (وقال أيضا

 )٤(ِته الفجرأل   وساق الثُرّيا يف م أقامت به حتَّى ذَوى العود يف الثُرى
 : وقال اهلُذيل. فجعل للثريا أيديا جتنح وللفجر مألة

 )٥(ولو انين استودعته الشمس الرتقت    إليِه املَنايا عينها ورسولُها
 . ع وجعل للمنايا عينا ورسوالًدوتس يا أنزل الشمس مرتلة مفانظره كيف

وقد وجدت قوما ممن يدعي العلم ذا املعىن وليسوا مبخلصني ال يفرقونَ بني 
 . االستعارة والتمثيل وال بني السرقة واالشتفاف، وال بني االهتدام واالصطراف

                                                           

/ عريب، والوسيط يف األدب ال٩٣/ املوشح للمرزباين: ويف ديوانه ويف املوشح مثله انظر
 .١/٣٦٧: ، والكتاب١٦٦

 .  ومل أهتد لقائله،البيت من الطويل) ١(
 :، وعجزه٦/ ، ومخسة دواوين من أشعار العرب١٥ : ديوانه،البيت من الطويل) ٢(

 ِبهّن فلولٌ من قراِع الكتائِب
 ). للمغارب(بدل ) يف املغارب: (، وفيه٧٦ :ديوانه: البيت من حبر الطويل انظر) ٣(
 . ١٧٠ :ديوانه: ن الطويل، وهو لذي الرمة انظرالبيت م) ٤(
 . ١/٣٣: ديوان اهلذليني: البيت من الطويل، وهو أليب ذؤيب اهلذيل انظر) ٥(



ف املشكل يف النحوكش٣٩٣ 

 . وهذه معان متباينةٌ وبينها فروق واضحة
 فهو ما قدمنا ذكره من وضع الصفة مكان الصفة وأما التمثيل ؛ االستعارةأما

فهو إيراد الشاعر يف قصيدته بيتا لغريه مشهورا ال يدعيه وربما متثل بنصف بيت 
 ) طويل: (وبيتني ومن ذلك قول بعضهم

هلـا ووجيب قد قطَّعت بيـد النَّوى     فما انفك ختفاق ويل كبد 
 )١(ليهـا البني حىت أعلَّهـا      فليس هلـا إال اللقـاُء طَبيبأتيح ع  

 : مث متثل بقول ذي الرمة
بوبنَّ هلَه عمسي لَم احلَصى     أو الريح ٢(ولو أنَّ ما يب باحلَصى فَلق( 

 ) كامل: ( وقال آخر يصف قوما بالبخِل
 )٣(عِر من أناِفِهمقوم إذا حاولت نيلَ أكفّهم    حاولت نتف الشَّ

 ) سريع: (مث ذكر اخلمر فقال
 قم سقّنيها يا ندمي وغّنِني

 ) كامل: (مث متثَّل بقول لبيد
 )٤(مات الذي يعاش يف أكناِفِهم

أخذُ ما دون نصف أو نصفه مع ادِّعائه، واالقتضاب أخذُ :  فهي؛وأما السرقة
 . ثلثه أو ثالثة أرباعه
 .ال كلمة واحدة من آخره أخذه كله إ:واالشتفاف

 .  واالصطراف أخذُه أمجع وادِّعاؤه
أن ينثر البيت ويبين من كلماته بيتا على غري قافيته، ومآخذه ومثاله : واالهتدام

                                                           

 . البيتان من الطويل ومل أهتد لقائلهما) ١(
بدل ) فلو: (، وفيه٥٩ -٥٤/ ديوانه: البيت ليس لذي الرمة، وهو إىل جمنون ليلى انظر) ٢(

، ولكن احملقق نسبه لعمر بن ٢/٥٨: ينة يف األشباه والنظائر للخالدين، والبن الدم)ولو(
 . ٢/٣٨: براق، يف الراغب

 . البيت من الكامل ومل أهتد لقائله) ٣(
 : ، والبيت بتمامه٢٩/ البيت من البحر الكامل وهو يف شرح ديوان لبيد) ٤(

 ذهب الذين يعاش يف أكنافهم   وبقيت يف خلٍق كجلِد األجرِب



 ٣٩٤ كشف املشكل يف النحو

 ) متقارب: (البن أيب ربيعة
 وريح اخلُزاِم وذوب العسـِل كأنّ املُدام وصوب الغماِم    

ـِِه برّد أنيـ   ـاِبها    إذا النجم وسط السَّماء اعتدلتعـلُّ ب
 ) متقارب: (اقتضب قول امرئ القيس

 وريح اخلَزامى ونشر القُطُر  كأنَّ املُدام وصوب الغماِم   
 ) متقارب: (مث قال ابن أيب ربيعة

 إذا النجم وس السَّماِء اعتدل  يعل ِبِه برد أنياِبها     
 ) متقارب()١(: فسرقه من قول امرئ القيس

 تعلُّ ِبِه برد أنياا    إذا طرب الطائر املستحر
 )٢ ()طويل: (وقال طرفة بن العبد

 يقولونَ ال لك أسى وجتلَّد  وقُوفًا ِبها صحيب علَّي مطيَّهم   
 ) طويل: (فاشتف بيت امرئ القيس

 مَِّلوقوفًا ا صحِبي عليَّ مطيهم     يقولونَ ال لك أسى وجت
 ) طويل: ()٣(وقال مجيل

 وإنْ حنن أومأنا إىل النَّاِس وقفُوا ترى الناس ما ِسرنا يسريون خلفَنا   
 ) طويل: (فاصطرفه الفرزدق، وقال أنا أحق به من مجيل وأدخله يف شعره الذي أوله

 تعِزف بأعشاش وما كدت ٤( .. . … …عزفْت( 
                                                           

، ١٦٣/، ويف الشعر والشعراء١٥٨/البيتان من املتقارب، ومها يف ديوان امرئ القيس) ١(
 .٧٩/والنصف األول من كتاب الزهرة. ونسبهما المرئ القيس

، ٨٣/ ، ومجهرة أشعار العرب٢١/ شرح ديوان طرفة: البيت من البحر الطويل، انظر) ٢(
 . ٢٣١/ وديوانه حتقيق كرم البساين

، ٩/٣٣٤٥، ٨/٦٩: ، ويف األغاين١٣٨/ ديوانه: لطويل وهو إىل مجيل، انظرالبيت من ا) ٣(
وقد نسب إىل الفرزدق خطأ، وذكر صاحب األغاين، ومسع الفزردق مجيالً ينشد هذا 

أنا : (، قال)أنشدك اهللا يا أبا فراس: (، فقال مجيل)أنا أحق ذا البيت منك: (البيت فقال
 . وانصرف فانتحله) أوىل منك

 : ، طبع دار صادر وعجزه٢/٢٣: البيت إىل الفرزدق، وهو من الطويل انطر ديوانه) ٤(
تسِرف وأنكرت ممن حدراء ما كُنت 



ف املشكل يف النحوكش٣٩٥ 

 ) وافر: (وقال عمرو بن كلثوم
 )١(ونصدرهنَّ حمرا قد روينا ا نورد الراياِت بيضا    بأّن

 )وافر: (فاهتدمه بعضهم فقال
رما ِضماًء صدورها    ونصدرها بالِري ألواهنا حوردها بيض٢(ون( 

 . وهذا شيء عرض نعود إىل الترتيب
وقه نظر الشاعر إىل ما قبله واحتذاؤه معناه فإن وقع ف: وأما النظر فهو: فصل

 ) بسيط: (كان أحق باملعىن كما قال النابغة يصف ثور الوحش
   هةَ موشي أكارعرالصقيل الفرد  من وحٍش وج ٣(طاِوي املصِري كسيف( 

 ) كامل: (فنظر إليه الطرماح فقال وأحسن يصف الثور
   كأّنه الدالب ضمرهو وييبد  دمغسلُ ويعلى شرِف ي سيف 

 ) طويل: (ولألول فضل السبق كما قال املرقش. انا شريكنيوإن وقع مثله ك
 )٤(ومن يلق خريا حيمد الناس أمره    ومن يغو ال يعدم علَى الغي الئما

 ) بسيط: (فنظر إليه القُطامي فقال
   ا قائلونَ لَهخري لُ والّناس من يلقطئ اهلَب٥(ما يشتهي وألم املُخ( 

اه وأطلع على عورته من سواه كما قال أبو متام وإن وقع دونه فضحته دعو
 ) كامل: (يصف اخلمر

 )٦(يلعب العقول حبابها     كتعلب األفعال باألمساء 
                                                           

 . ٧٧البيت من الوافر وهو يف مجهرة أشعار العرب ) ١(
 . البيت من الوافر ومل أهتد لقائله) ٢(
 . ٤٥١عشر البيت يف ديوان النابغة، وهو من حبر البسيط، وشرح القصائد ال) ٣(
املؤتلف واملختلف . وهو ربيعة بن حرملة بن سفيان بن سعد: املرقش هو املرقش األصغر) ٤(

. وقيل امسه حرملة. هو عمرو بن حرملة: ، قال املرزباين٢٠١، ويف ص ١٨٤لآلمدي 
: وقد نسب البيت للمرقش يف شعراء النصرانية) فمن(، وفيه ٢٠١وذكر البيت له ص

 ). يلق(و) ومن(بدل ) فمن: (طويل وفيه، والبيت من ال١/٣٢٩
، ٢٣/ ، وديوانه حتقيق الدكتور السامرائي٢/ البيت من البسيط وهو يف ديوانه طبع ليدن) ٥(

 . ١٩٦/ ويف شعراء النصرانية بعد اإلسالم نسب إليه
بدل ) خرقاء: (، وفيه٣: ، وديوانه للخياط١/٢٩: شرح ديوانه: البيت من الكامل انظر) ٦(

 . )صفراء(



 ٣٩٦ كشف املشكل يف النحو

 : فنظر إليه املتنيب وأخذ معىن النحو فقال
 )١(إذا كان ما تنويه فعالً مضارعا   مضى قبل أن تلقي عليه اجلوازم 

 . فوقع دونه مبا ال يتقارب
. اشتمال اللفظ القليل على املعىن الكبري باللمحة الدالة:  فهي؛وأما اإلشارة: فصل

 ) طويل: (وهي أقرب األشياء إىل التلميح ومن أحسنها قول أرطأة بن سهيلة املُري
 )٢(أريق شبايب وأستشن أدميي فقُلت لَها يا أمَّ بيضاء إنين   

 شدة الوجد إشارة لطيفة فانظر كيف أشار إىل تغري شبابه وشحوب بدنه من
 : ومثله قول آخر

 )٣(يقتات شحم سنامها الرحل فوضعت رحلي فوق ناجيٍة    

إشارة حسنة إىل مداومة السري وطول ) يقتات شحم سنامها الرحل: (فقولـه
 . السفر بغري لفظه
سوق البيت إىل القافية سوقًا رفيقًا حىت إذا بلغ : وأما التقفية فهي: فصل

لو أراد . ر إىل آخر البيت اختار لـه قافية حسنة املوضع تليق بذلك املوضعالشاع
أحد من البلغاء أن يأيت مبثلها، أو خريا منها امتنع عليه ذلك ومن مستحسنه قول 

 ) طويل: (الشاعر
 )٤(وطريا مجيعا باهلوى أوقَعا معا أال يا غُراِبي بينهم ال تصدَّعا   

 ) متقارب: (متمكنة وقعت أحسن موقع، ومثله قول األعشى قافية ،معا: قوله
 وأخرى تداويت منها ِبها وكأس شربت على لذٍة     
 ) متقارب: (مث قال بعده

 )٥(أتيت املعيشة ِمن باِبها ليعلم من المِنِي أنين   
                                                           

، وديوانه تصحيح ومقارنة ٢/٢٧١: ديوان املتبين للربقوقي: البيت من البحر الطويل انظر) ١(
 . ٣٧٦/ عبد الوهاب عزام. د

الشعر والشعراء البن . هو من بين مرة بن عوف بن سعد ويكىن أبا الوليد: أرطأة بن سهية) ٢(
 . ، وبيته من حبر الطويل٤٣، ١٣/٢٧: ، واألغاين١/٥٢٢: قتيبة

 . ١٠البديع البن املعتز ص: البيت من الكامل وهو إىل طفيل، انظر) ٣(
 . ٧٨الطرائف األدبية : البيت من الطويل، وهو للصمة القشريي، انظر) ٤(
 :، وفيه صدر البيت الثاين١٧٣: ديوان األعشى الكبري: البيتان من املتقارب انظر) ٥(

 لكي يعلم الناس أين امرؤ



ف املشكل يف النحوكش٣٩٧ 

 ) طويل: (ومثله قول الفرزدق
 )١(خاِزي عن عطّية تنجليِعظَام املَ أرى الليل جيلوه النَّهار وال أرى   

 . فهذه قواٍف واقعة جرا
أن يذكر الشاعر يف شعره حاالً لو وقف عليه أجزأه : وأما املُبالغة فهي: فصل

ذلك، ثُم ال يقتصر عليه حىت يزيد يف معىن ما ذكره من تلك احلال ما يكون أبلغ 
 ) وافر: (فيما قصده وهو كقول عمر بن اإلطنابة

 كرما جارنا ما دام فينا   ونالكرامةَ حيثُ كَان ه٢(ونتبع( 
لكان فإكرامهم جارهم ما دام فيهم خلق حسن لو وقف عليه عند هذا املكان 

ومثله للحكم احلضرمي يف . مدحا كافيا واتباعهم لـه الكرامة حيثُ كان مبالغةً
 ) يلطو: (اهلجاء يصف رجالً بالبخل والنهم وقبح املنظر فقال

 )٣(ِمن الكلب يوما وهو غرثان أعجف وأقبح من قرد وأوغل بالِقرى   
وهو : (كفاية يف الذم وسخافة يف التشبيه وقوله) من الكلب: (ففي البيت قوله

مبالغة يف الذم ألنه إذا كان كذلك كان أشد خبالً ألن الكلب ال ) غرثان أعجف
 إذا بلغت به احلاجة إىل العجف واستوىل فكيف. يترك شيئًا ال يأكله معه وهو شبعان

 . عليه اجلُوع
أن يأخذ الشاعر يف صفة شيء ميدحه أو يذمه : وأما االستطراد فهو: فصل

حىت إذا انتهى يف ذلك شبه به ممدوحا أو ممذوما من الناس فينقلب مجيع ذلك مدحا 
 يتباعد للحملة له أو ذما أو يكون يف صفة شيء فيستطرد منه إىل غريه كالفارس

 ) طويل: (فمن مستحسن املدح قول الشاعر. مستطردا مث حيمل
 قم فجئين بكوكِب: لترضى فقالت عرضت عليهـا ما أرادت من املُنى   

 ومنعته أعيــا ِبمـا رمت مطلِبي فأقسمت لو أصبحت يف غزِّ مالٍك      
                                                           

 . ١٧٧ص: هو يف ديوانه، دار صادرالبيت من الطويل و) ١(
 سمي أبوه ،بن سنان بن خالد من بين متيماوهو عمرو بن سنان، مسي : عمرو بن األهتم) ٢(

وكان شاعرا شريفًا، . سنان األهشم ألن قيس بن عاصم املنقري ضربه بقوس فهشم فمه
 . والبيت من الوافر. ٦٣٢/ الشعر والشعراء البن قتيبة: انظر

 . من الطويل وهو للحكم احلضرميالبيت ) ٣(



 ٣٩٨ كشف املشكل يف النحو

 : مث قال
 )١(يت قيس بأرماِح تغلِبكما سِق  فَتى شقيت أموالُه بأكفِّه   

 : ففي هذين البيتني استطراد يف ثالثة مواضع ومثله قول زهري
 )٢(كنَّ اجلواد علَى ِعالَِّته هِرمـ  إنّ البخيل خبيلٌ حيثُ كانَ ولـ

ومن الذم قول أيب متام يصف صالبة حافر الفرس مث استطرد إىل هجاء عثمان 
 ) بسيط: (الشامي فقال

 ه مشجا واحلصى زمي      حتت الّسناِبِك من مثْنى ووحداِنفلَو ترا
 )٣(أيقَنت أن مل تثبت أنّ حـاِفره     ِمن صخٍر تدمر أو ِمن وجه عثْماِن  

 )  كامل: (وقال جرير
 )٤(وضغا البعيثُ جدعت أنف األخطَِل وإذا وضعت علَى الفرزدِق ميسِمي   

 :  )٥(دققال الفرز
 وقَد عرفَت أفواه بكِر بِن واِئِل  كأنَّ فَقَاح األزِد حولَ ابِن مسمِع   

أن يبين الشاعر قصيدته على مدح لقوم وذم اآلخرين وذلك : وأما املُنافرة فهي: فصل
 ) رجز: (حنو قول األعشى ميدح عامر بن الطفيل ويهجو علقم بن عالثة حيث قال

 الّناِقم األوتار والواِتِر لسـت إىل عاِمٍر      ال  علَقـم
 )٦(وعاِمر ساد بِني عاِمِر  سدت بين األحوِص لَم تعدهم     

: وقال فيهما شعرا آخر على هذه الصفة منه. وكذلك الشعر إىل آخره
 ) طويل(

                                                           

: ، والعمدة١٣١/ حترير التحبري: األبيات من البحر الطويل نسبت إىل بكر بن النطاح انظر) ١(
يف ) فأقسمت(بدل ) فأقسم(، ٣/١٨: والطراز.  البيت األول١/٣٩: ، والتقفية٢/٥٣

 . حترير التحبري
 ). خبيلٌ(بدل ) ملوم: (فيه، و١٥٢: البيت من البحر الطويل وهو يف شرح ديوانه) ٢(
 .البيتان من البحر البسيط ومل أجدمها يف ديوانه) ٣(
 . ٣٥٧/ ديوان جرير: البيت من البحر الكامل انظر) ٤(
 .البيت غري موجود يف ديوانه) ٥(
 ). الناقم(بدل ) الناقض: (، وفيه١٤١/ البيتان يف مدح عامر بن الطفيل وذم علقم، ديوانه) ٦(



ف املشكل يف النحوكش٣٩٩ 

 ِكالَ أبويكم كـان فرعا دعـامة    ولكنهم زادوا وأصبـحت ناقصا
 )١(وحبرك ساج ما يواري الدعامصا لوم يل إن حاش حبر ابن أمكم   وال  

 ) وافر: (ومثله قول احلطيئة
 ولَمَّا أنْ مدحت القوم قُلْتم    هجوت وهلْ يحلُّ يل اِهلجاُء
 وِلم أشِتم لكم حسا ولكن    حدوت حبيثُ يستمع احلُداُء

ـَوين      )٢(كم كان لـو شئتم ِحباءوفي وملَّـا أن أتيتهـم حب
 ) طويل: (قال آخر

 أبـوك أب حـرٌّ وأمك حرةٌ     وقد يلد احلُـراِن غري جنيِب
 )٣(فما خبثٌ من فضٍة بعجيِب فال يعجنبَّ الناس منك ومنهما    

أن يورد الشاعر معاين يريد املوافقة بينهما، أو : وأما املُقابلة فهي: فصل
 ) طويل: (ي للموافق ِبما يوافقه وللمخالف مبا خيالفه حنو قول الشاعرفيأِت. املخالفة

   اتفقنا فناِصح ا كيففيا عجب لَى الِغلِّ غاِدر٤(ويفٌّ ومطويٌّ ع( 
 ) طويل: (ومثله. فقابل ناصحا، ووفيا مبطوي علَى الغلِّ وغاِدِر

   ِلي ثُمَّ أنَّه أيا تقاصرن واحلولني دعب ترَِّتأتِطوالٌ أم ٥(م( 
 ) طويل: (ومثله للتهامي

 وألفاِظِه ملهى ومرًءا ومسمعا وأبدى لنا من دلِّه وجِبيِنِه    

                                                           

، ومها يف البحر الطويل والثاين يف ١٥١، ١٥٠ :ديوانه:  لألعشى الكبري، انظرالبيتان) ١(
 : الديوان
 وحبرك ساٍج ال يواري الدَّعاِمصا  أتوعدين أن جاش حبر ابن عمكم    

 ). وهلم(بدل ) فله(، )يل(بدل ) لك: (، وفيه٩٨ :ديوانه: األبيات من الوافر انظر) ٢(
، إىل حسان ٩٥/ سبهما حمقق كتاب األشباه والنظائر للخالدينالبيتان من الطويل، وقد ن) ٣(

 ). إما إىل حسان قاهلما يف احلارث: (بن ثابت قال
) فياعجبا(بدل ) فواعجبا: (، وفيه١٨١: حتري التحبري: البيت من الطويل وهو إىل كثري انظر) ٤(

. غة تطور وتاريخ، والبال٢/١٤: ، والعمدة٩٥: ، وأنوار الربيع٧/٩٠١: ويف اية األرب
 .  دون نسبة٨٧: شوقي ضيف: د

 . ومل أهتد لقائله: البيت من البحر الطويل) ٥(



 ٤٠٠ كشف املشكل يف النحو

 ) مديد: (ومثله لعمر بن املنجِّم
 مثلَه عين والَ أُذُن  ما رأت يوما وال مسعت   

نوا ِفيِه وِلتبتغوا وهو الذي سخَّر الليل والنَّهار ِلتسكُ :وهو يف التنـزيل
 . ]٧٣: القصص[ من فضله
ذكر الشيء ومثله كالعني واألذُن واليِد والرجِل : وأما املماثلة فهي: فصل

 : ِخالفًا للِطباِق فَمن ذلك قول بشار يصف الصديق. والشمس والقَمِر
 )١(وإن ِغبت كانَ أذُنا وعينا الذي أن حضرت زانك يف النَّاِس   

 ) جمزوء الوافر: (وقال شيخ من العرب يرثي ابنا له ردى من شاهٍق
 هوى ِمن رأِس مرقَبٍة    فزلَّت ِرجلُه ويـده
 وال أم فتبــكيـه    وال أخت فتفقـده
 أالم عـلَى تبكِّيـِه    وأطلُبه فَالَ أِجـده

سمطًا كل بيتني على أن يأيت الشاعر بشعره م: وأما التسميط فهو: فصل
وربما جعلَه ثالثةً ثالثة، وأربعةً أربعة، وربما بلغ العشرة وما . قافية، وال يعود إليها

وإنما يكون شعرا كامالً فمن التسميط قول أيب . زاد على ذلك فال يسمى تسميطًا
 )رجز: (-رمحه اهللا تعاىل-السعود بن زيد 

 
اِهلمَّه فيعا رزيدي تإنْ كُن

 ِر الذِّمهصِع الّنفِس وحشج ِمن
 اعهنِة واجلَمإىل الس بدفَان

القنـاعــة اخلشيـة و وأدرع

تكْره ما تكرهه األئمة  
هالّنوِب املُِلم دِش ِعنوالطَي
ما دمت واستمسك ِبحبِل الطاعة

الّتوبِة قَبـلَ الّساعه وأفزع إىل 
أن جيعل الشاعر لقصيدته قافيةً معروفة، ويعدل : التخميس فهووأما : فصل

                                                           

هو موىل لبين عقيل ويقالُ موىل لبين سدوس ويكىن أبا معاذ، ويلقب باملُرعث، : بشار) ١(
واملرعث هو الذي جعل يف أذنه الرعاث وهي القرطة وهو أحد املطبوعني، وقتل يف زمن 

: ، تاريخ األدب العريب ألمحد حسن الزيات٢/٧٥٧: الشعر والشعراء البن قتيبة. املهدي
 . ٢٤٥ -٣/١٢٩: ، واألغاين٢٦٣، ص٢٣ط



ف املشكل يف النحوكش٤٠١ 

 ) هزج: (عنها يف أربعة أبيات ثُم يطرقُها يف البيت اخلَاِمس وذلك حنو قول الشاعر
 وسيف اللحظ مسلولُ دم العاشق مطلـول   
 ودين الصبِّ ممطـولُ ومبدي احلبِّ معذول   

 وإن لَم يصِغ ِلالِئم
بأربعة ويعود إىل امليم يف اخلامس، وربما : عر إىل آخره جييءوكذلك الش

 ) جمزوء الرجز: (طَرق القافية يف الرابع كقول بعضهم
 واذكر زمانا سلَفَا    سودت ِفيِه الصحفَا

 )١(ولَم تزلْ معتِكفَـا   علَى القبيِح الّشنـع  
وكل ذلك .  السادس، والسابع إىل العاشرورمبا طرقها يف. وربما طرقها يف الثالث

فافهم هذه املعاين املشروحة على . يطلق عليه اسم التخميس ألنَّ اخلمسة الغالب عليه
وإنما طولْنا هذا الباب حرصا . طوهلا فإنها لطيفة جدا وتعمدها بدقيق فكر ولطيف تدبر
إن الشاعر إذا نظم هذه املعاين على البيان، واتكاالً على حسِن ما تضمنه من اإلحسان ف

يف مجيع ما حياول من أفانني الشعر كان شعره من املُستمد عليه املؤمى حبسِن اإلشارة 
وأعين باألفانني املدح واهلجاء، واملعاتبة والعذل واألوصاف، والشوق واالفتخار، . إليه

كر، والنسيب، والزهد والتعازي، واملراثي، واالبتداءات، واألجوبة، والتوسل، والش
 . عاين مما ال يحصى كثرةًوالتشبيه، والتعريض، إىل غري ذلك من امل

فافهم ذلك وقس عليه واعلم أن مجيع الشعر على اختالف أنواعه ينقسم على 
وحنن نفرد لكل واحد من هذين القسمني بابا نستقصي . ، ومقيدقمطْلَ: ضربني

 . شرحه فيه إن شاء اهللا سبحانه

                                                           

 .البيتان من جمزوء الرجز ومل أهتد لقائلهما) ١(



 ٤٠٢ كشف املشكل يف النحو

 اُب الُمطـلـقَبــ
 ؟ ما املُطلق؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: ويسأل فيه عن ثالثة أسئلة

 . كل شعر لزمه حرف الوصل: أما ما املُطلق، فهو: فصل
الواو واأللف، والياء واهلاء متحركة : وحروف الوصل أربعة كما قدمنا وهي

 ) طويل: (وساكنة، فالواو حنو قول الشاعر
١(.. .. .  . د ما أنا فاعلُ أال يف سبيل ا( 

 ) مديد: (واأللف حنو قول اآلخر
 ِمن سجايا الطلوِل أال تجيبا..    .. .. . 
 ) طويل: (والياء حنو قول اآلخر

 . . … أال انعم صباحا أيها الطلل البايل 
 ) بسيط: (واهلاء متحركة مثل

 هعال تعذليه فإن العذل يوِل
 ) كامل: (ومثله

 ديار حملُّها فمقامها ِلمن ال  
 ) متقارب: (ومثله

 فأرسل حليما وال توصِه.  …
 ) مديد: (وساكنة مثل

  مخرٍج كَفيِه ِمن ستِرِه ربَّ راٍم ِمن بِني ثُعٍل   
فإن تبع الوصل فهو حرف خروج . كل حرف يتبع الروي: وحروف الوصل
 . وقد ذُِكر ذلك كله

مؤسس، : ملطلق ينقسم على ثالثة أقساموأما على كم ينقسم فا: فصل
 ومردف، وموجِّه 
 ) طويل: (كلُّ شعر لزمه حرف التأسيس حنو: فاملؤسس

                                                           

، ٥١٩السفر الثاين شرح سقط الزند ص: البيت من الطويل وهو إىل أيب العالء املعري انظر) ١(
  وإقدام وحزم ونائلٌعفَاف:       وعجزه



ف املشكل يف النحوكش٤٠٣ 

  .… .. . .. ..كليين هلم يا أميمة ناصِب   
 . وال يكون التأسيس إال ألفًا

 ) خفيف: (كل شعر لزمه حرف الردف ويكون واوا مثل: واملردف
كُورأم ب أرواح مودع … . . ... .. . 

 ) خفيف: (وياء مثل
… . .. .. … رِصيظُر أليِّ تحلّ فان    

 ) خفيف: (وألفًا مثل
 ِمداد ِمثلُ خافيةُ الغراب    …  … . …
 . وقد مضى شرحه

 ) طويل: (كل شعر خلَي من التأسيس والردف حنو قول امرئ القيس: واملوجه
 قط اللّوى بني الدخول فحومل    بس ِقفَا نبِك من ِذكْرى حبيب ومرتِل

 . وقد ذكرنا علل تسامي احلروف واحلركات، وبعض أحكامها فيما مضى
 . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكامه تنقسم ثالثة أقسام: فصل

. أنَّ الشعر مىت كان مؤسسا لزمه أربعة أحرف وثالثُ حركات: فالواجب
 . فاحلروف التأسيس والدخيل والروي والوصل

وهي حركة الدخيل، وارى، ومجيع ذلك : ات والرس، واللزومواحلرك
 : موجود يف قول النابغة

 ..….. . ..  ِكليين هلم يا أميمة ناصِب  
والصاد دخيل، وحركته . األلف يف ناصب تأسيس، وفتحةُ النون قبله رس

 ما والباُء روي، وحركته ارى، والباء وصل فهذا. لزوم، وال تتغري إىل آخر الشعر
 . يلزم يف املؤسس

 . فيلزم فيه ثالثة أحرف وحركتان: فأما املردف
 . الردف، والروي، والوصل: فاحلروف

 ) خفيف: (واحلركتان، احلذو، وارى، وذلك موجود يف مثل
 كُورب أم ودعأرواح م  .. .. . ..… 

 .  الروي وصلوالواو ردف واحلركة قبله حذو، والراء روي وحركته جمرى والواو بعد



 ٤٠٤ كشف املشكل يف النحو

فاحلرفان الروي والوصل، . فيلزم فيه حرفان وحركة واحدة: وأما املوجه
 ) طويل: (واحلركة ارى وتأمله يف مثل

 بسقط اللوى بني الدخول فحومل ِقفَا نبك من ذكرى حبيب ومرتل   
 . الالم روي، وحركته جمرى، والياء بعده وصل

 .  واملوجهفإنما يكون يف املردف: وأما اجلائز
ف واوا أو ياًء جاز أن يتعاقبا يف الشعر لردأما املردف، فمىت كان حرف ا
 ) اخلفيف: (الواحد كما أنشدتك ِلعدي بن زيد

    كُورأم ب مودع أرواح صريفانظر ألّي حاٍل ت 
وإذا جاز تعاقب الواو والياء جاز تعاقب الكسرة والضمة يف حركة احلذو 

وكذلك الفتحة ال تعاقب احلركتني فإن وِجد ذلك . تعاقب احلرفنيوأما األلف فال 
فهو عيب . 

فإنه جيوز فيه اختالف حركة التوجيه فتحة، وضمة، وكسرة، : وأما املُوجه
بكسر ) مرتل(وهي حركة احلرف الذي قبله الروي، حنو قول امرئ القيس يف بيت 

ولو لزم حركة . بضم الفاء) تتفل(بفتح امليم، ويف قافية ) حومل(الزاي ويف قافية 
واحدة لكان ذلك حسنا وهو لزوم ما ال يلزم وقد ذكرناه يف فصل اإلعنات يف قول 

 ) رمل: (لبيد
 وبإذن اهللا ريثي وعجلْ  إنّ تقوى ربنا خري نفَل  

ومسي هذا النوع موجها ألنه شاع يف هذه الوجوه الثالثة ومل يلزم حدا واحدا 
 . واملردفكاملؤسس 

ومنهم من يسميه ارد خللوه من التأسيس والترديف فهذا كله جائز من غري 
 . ضرورة وسنذكر ما جيوز للضرورة يف باب مفرد إن شاء اهللا سبحانه

فهو ثالثة أنواع ممتنع يف احلروف، وممتنع يف احلركات، وممتنع يف : وأما املمتنع
 . املعاين

 ألف التأسيس وال يعاقب حرف الردف إذا كان فإنه ميتنع قطع: أما احلروف
وكذلك ال يعاقبانه فإن وجد فهو شاذٌ وال جيوز اختالف حرف . واوا أو ياًء باأللف

 . الروي فإن اختلف فهو إكفاٌء



ف املشكل يف النحوكش٤٠٥ 

فإنه ال جيوز اختالف حركة حرف الدخيل، وال أن يعاقب : وأما احلركات
 . ختالف حركة الروي فإن وِجد فهو إقواءاحلذو إذا كان ضما وكسرا بفتح وال جيوز ا

طاُء وهو إعادة القافية يف آخر بيتني واملعىن واحد، يفال جيوز اإل: وأما املعاين
ورمبا تعمده الشاعر يف أبيات .  وهو تعليق البيت األول بالثاين،وال جيوز التضمني

يحتمل على ما فيه  ألنه غري منظور مع االعتماد ف؛حشاامتوالية فال يكون عيبا ف
 ) الكامل: ()١(وذلك قول أيب نواس

اياذا الذي يف احلبِّ يلحى أم
علِّقْت ِمن حبِّ رخيٍم لَما
ألقى فإنِّي لست أدِري ِبما
أنا بباب القصر يف بعض ما
قَلِْبي غَزالٌ ِبِسهاِم فَما 
 عيـناه ســهـماِن لَـه كُلّما

واهللا لو علقَت ِمنه كَما  
لَمت على احلُبِّ فدعِني وما 

ا ـت إالَّ أنَّين بينمـعلّقْ
رهم إذ رمى ـأنظر من قص
مهـأخطأ سولكن م ا ـاه

ـِما   سِلما حـاولَ قَتـِلي ِبهـ
فجاَء يف هذه األبيات بالتضمني واإليطاء وكان يشتهي أن يركب عيوب 

ا مجع بني اإليطاء والتضمني هاهنا مجع بني اإلقواء واإللغاء الشعر جبانه وتلعبا وكم
 ) كامل: (يف قوله

 والديك يف عرصاِتهنَّ يصيح ِلمن الّديار حبافِة البطيِخ      
: فقال. ال تنقط: ِلم جئت يف املصرع األول خباء ويف الثاين حباء فقال: فقال له قائلٌ

فإن . وهذا كما يروى. أاك عن النقط فتشكل: ؟ فقالِلم كسرت األول وضممت الثاين
 ) طويل: (ضمن الشاعر املعىن دون اللفظ كان ذلك أخف وهو مثل قول بعضهم

 ومل أشتم اجلبس اللئيم املُذمَّما إذا أنا مل أجز املودة أهلها      
 ) طويل: (فتم اللفظ ونقص املعىن حىت قال

  ِلي اهللا املسامع والفَماوشقَّ ففيم عرفت اخلري والشر بامسه   

                                                           

األبيات من البحر الكامل وليست موجودة يف ديوان أيب نواس، ونسبها الدكتور سلم إىل ) ١(
، ١٣٥النقد العريب القدمي بني االستقراء والتأليف، ص: أيب العتاهية، وليست يف ديوانه انظر

١٣٦ . 



 ٤٠٦

 َبـاُب اْلـُمَقيَّد
 ؟ ما املقيد يف نفسه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه: وفيه ثالثة أسئلة

 كل شعر سكن فيه حرف الروي ومنع حروف : فهو؟أما ما املقيد: فصلٌ
 ) متقارب: (الوصل كلها وألجل سكون رويه مسي مقيدا وهو مثل قول امرئ القيس

وأركب يف الروع خيفانة
راة انـة كسـا جبهـَهلَ
روسـِل العـا ذنب مثل ذيـهلَ

 منتشرـا وجهكَس ها سعف
درـانع املقتـه الصـحذق
 )١(دبر من  ا ـفرجه د ِبها ـتس

 مقيد :وأما على كم ينقسم املقيد؟ فهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل
 . مؤسس، ومقيد ردف، ومقيد موجه

 ) جمزوء البسيط: (املؤسس حنو قول الشاعر يصف طبيباف
 لَ الفَاِسدبيـخرج إال املُخ  يبقى علينا دم املـزاِج وال   
 ذاب احنالالً أعـاده جامِد  إنْ مجد الطبع حل منه وإن   

فاأللف يف جامد تأسيس وحركة اجليم رس، وامليم دخيل، وحركتها لزوم 
 . قيدوالدال روي، وهي ساكنة للت

 : واملقيد املردف، حنو قول الشاعر
 كر الليايل وانتقالُ األحواِل واملرُء يبليِه بالَء الِسربال     

فالالم روي واأللف ردف، والفتحة قبلها حذو، ورمبا جاء الردف واوا أو ياًء 
 ) رمل: ( وذلك حنو قول الشاعر-كما قدمنا يف املطلق-

 )٢(أنَّما الدنا وما فيه غُرور موا   يا بين الدنيا ارفضوها واعل
 ) جمزوء البسيط: (وقول اآلخر

 يدعو إليك الذم إال قليل ا    ـما بني ما حيمد فيه وم 
 ) كامل: (حنو قول الشاعر: واملقيد املوجه

 )٣(فجنوب الشيء أقوت فالسند ِلمن الدار بأجزاع املسد    

                                                           

 . ١٦٥ -١٦٣: ديوانه: األبيات من املتقارب انظر) ١(
 . يت من الرمل ومل أهتد لقائلهالب) ٢(
البيت من الكامل ومل أهتد لقائله، ولعله بيت النابغة من معلقته راجع املنقوص واملمدود ) ٣(

= 

كشف املشكل يف النحو



ف املشكل يف النحوكش٤٠٧ 

نا معىن التوجيه والردف والتأسيس وقد ذكر. الدال روي واحلركة قبلها توجيه
 . فيما تقدم، وعلل تساميها

 . واجب، وجائز، وممتنع: وأحكام املقيد ثالثةُ أنواع: فصل
يف املؤسس اإلتيان بثالثة أحرف وحركتني، واألحرف التأسيس : فالواجب

الرس، واللزوم، مع حرف الدخيل وقبل ألف : والدخيل والروي واحلركتان
 . التأسيس

فاحلرفان الردف والروي . يف املردف، حرفان وحركة واحدة: جبوالوا
 . واحلركة احلذو قبل الردف

 . يف املوجه حرف واحد وهو الروي: والواجب
فيجوز يف املردف أن يعاقب الشاعر . وأما اجلائز فيكون يف املردف واملوجه

 ) سريع: (بني الواو والياء أعين حريف الردف حنو قول عدي بن زيد
 جاء القلوصـترفع فيهم من ن وما مع الركب إذا وضعوا   ي 
 )١(واجلُبن قد يسبق جهد احلرِيص ِه   ـقد يدرك املُبطئ من حظِّ   

وجيوز يف املوجه اختالف حركة التوجيه وتثقيل الروي وختفيفه وجعل الروي 
 ) متقارب: (واختالف حركة التوجيه حنو قول امرئ القيس يصف فرسا. ألف القصر

 ململمةٌ ليس فيها أثَر  إذا أقْبلت قُلت أثفّيةٌ      
 : ففتح التوجيه مث قال

 من اخلصِر مغموسة يف الغدر  وإنْ أدبرت قُلت دبَّاءة     
 : فضم التوجيه مث قال

 )٢(لَها ذنب خلْفَها مسبطر  وإن أعرضت قُلت سرعوفَةٌ    
                                                           

 . ٢٦: للفراء
 يا دار مية بالعلياء والسند   أقوت وطال عليها سالف األبد

لشعر والشعراء تقدمت ترمجته، والبيت من السريع والبيت الثاين ذكر يف ا: عدي بن زيد) ١(
، والبيتان يف ٤/٤٧٠: ويف شعراء النصرانية) اجلنب(بدل ) اخلري: (، وفيه٢٣١: البن قتيبة

 . ١٨١: رسالة الغفران للمعري
 ). أقبلت(بدل ) قلت: ( واألبيات من املتقارب وفيه١١٦: ديوان امرئ القيس) ٢(



 ٤٠٨ كشف املشكل يف النحو

 :  ختفيفه حنو قوله أيضاوتثقيل الروي و. فكسر التوجيه
 وِكندة حويل مجيعا صبر تـميم بن مر وأشيـاعها   

 )١( حترقت األرض والنوم قُر إذا ركبوا اخليل واستألموا     
 ) رمل: (خفف صرب وثقل قُر، ومثله قولُ لبيد يف قافيته

  جبلي اآلن من العيش جبلْ...............   
 ) ملر: (مث قال يف آخر

 )٢(وجدير طول عيش أن يمل..............      
 ) رجز: (جعل الروي ألف القصر حنو قول الشاعر

 وربَّ ضيٍف طرق احلي سرى   إنَّك يا ابن مالك ِنعم الفَتى   
 )٣(إنّ احلديث طرف من الِقرى  صادف زادا أو حديثًا يشتهى   

 ) كامل: (فرسا يصف )٤(ومثله قول األسعر اجلُعِفي
فكأنـه أمَّا إذا استقبـلته 
فتسوقـه أّما إذا استدبرته 

متمطرا ه ـاستعرضت إذا  أمَّا 

باز يكفكف أن يطري وقد رأى
ساق قموص الوقِع عاريةُ النِّسا

 هذا مثل سرحان الغضا :فتقول
 . وهذا التقسيم حسن جدا

ا املمتنعه ال جيوز قطع ألف ال: وأمتأسيس وال ذهاب الردف، وال اختالف فإن
حركة الدخيل، وال تبديل حرف الروي، وال معاقبة األلف من الواو والياء من 

فإن وجد شيء . حروف الردف، وال الفتحة من الكسرة والضمة يف حركات احلذو

                                                           

 . ٥٤: ديوان امرئ القيس) ١(
 : امهااألبيات سبق خترجيها وهي بتم) ٢(

  جبلي اآلن من العيش جبـل ه   ـفمىت أهلك فَال أحفل 
 وجدير طولُ عيٍش أنْ يمل  من حياة قد مللنا طوهلا    

 . ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٤: ديوان الشماخ: البيتان من الرجز ومها للشماخ يف ديوانه، انظر) ٣(
. عفي، وكنبته أبو محران، وامسه مرثد بن أيب محدان اجل-بالسني املهملة-: األسعر اجلُعفي) ٤(

، واألبيات من ١٥٧: ، واألصمعيات٢٤٣: واالشتقاق. ٩٤: السمط. وهو شاعر جاهلي
 . ١١، ومقصورة بن دريد ص١٦٠ -١٥٧: األصمعيات: انظر. حبر الكامل



ف املشكل يف النحوكش٤٠٩ 

 ) رجز: (من ذلك كان عيبا فحيشا فتبديل حرف الروي حنو قول بعضهم يصف إبالً
 ال يشتكني أملًا مذ ألقني  علَىه خدِّ الليل   بنات وطاء 

 )١(ما دام مخ يف سالمي أو عني  
 ) رجز: (-رمحه اهللا-وأنشد اخلليلُ بن أمحد . أنشده املربد

   عدسالفٍة ومن ص ِمن حتقُب  قُعيف ص ٢(كأنَّها بيضةُ ضب( 

 :  قول الشاعرومعاقبة الفتحة من الضمة يف احلذو حنو ). كشية(ويروى 
 إين لقيت الكروان والثُوم  رأيت يا قوم عشاء يف الّنوم   

 . فقس على هذا ما ورد عليك موفقًا إن شاء اهللا سبحانه
 َباُب َما َيُجوُز للشَّاِعِر إَذا اْضُطرَّ

كم الضرورات؟ وكم يدخل فيها الشاعر مع علمه : وفيه ثالثة أسئلة
 ؟بقبحها؟ وعلى كم ينقسم

قصر املمدود، ومد : أما كم الضرورات فنيف وأربعون ضرورة وهي: فصل
املقصور، ووصل ألف القطع، وقطع ألف الوصل، وتثقيل اخلفيف، وختفيف املثقل، 

وصرف ما ال ينصرف، . وتذكري املؤنث، وتأنيث املذكر، إذا كانا غري حقيقتني
رفة يف حمل النكرة يف وترك صرف ما ينصرف، وإحالل النكرة يف حمل املعرفة، واملع

باب كان وأخواا، وحذف التنوين من املُعرب اللتقاء الساكنني إذا قابله ألف 
وصل، وإثبات التنوين واملبين يف باب النداء، وإدخال أن يف خرب كاد وحذفه من خرب 

وبني النعت واملنعوت، وبني الصلة واملوصول، . عسى، والفصل بني املبتدأ وخربه
ف واملضاف إليه باحلرف والظرف خاصة يف املضاف، والترخيم يف غري وبني املضا

                                                           

): تقي(اللسان . األبيات من مشطور الرجز أليب ميمون النضر بن سالمة العجلي) ١(
٢١٥ ،٢٠/٢١٤ . 

خليل العطية، ومل أعثر . من الرجز وقد نسبه صاحب كتاب التقفية إىل رؤبة حتقيق دالبيت ) ٢(
، والبيت إىل حواس بن ٣٤: عليه يف ديوانه، ونسبه له صاحب كتاب القلب واإلبدال

، أنشد ابن قتيبة، ٢٣٦، واالقتضاب يف شرح أدب الكتاب ص٤١٧: هرمي يف االقتضاب
: ، وقواعد الشعر٦/١٠٨: ، واحليوان١/١٦٦: عمدة، وال٤/٢٣٣: وبدون نسبة يف اخلزانة

 ). سالفة(بدل ) حماسن(، ومنها ٦٩
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النداء، وإظهار املدغم، وإحلاق املعتل بالصحيح، والصحيح باملعتل، ونقض اجلموع 
عن أوزاا، وطرح إعراب الفعل املستقبل، والنصب بالفاء يف غري اجلواب مع اخلرب، 

ن حمذوفة، وإشباع احلركات حىت وتأكيد اخلرب بالنون ثقيلة وخفيفة، والنصب بأ
يصرن حروفًا، وقلب اهلمزة ياًء أو ألفًا، أو واوا، وطرح األلف والواو والياء لثبات 
الوزن من غري مالقاة ساكن، وجر نعت املرفوع، املضاف على اجلوار وإدخال الم 

بهم، التأكيد على أنّ املشددة، مع توهني مهزا إىل اهلاء، وطرح حرف النداء من امل
واجلمع بني البدل واملبدل منه،وحذف ضمري الشأن مع غري الفعل، والفرار . والنكرة

وتأخري االستفهام والضرورات كثري وإمنا اقتصرت لك . من الضم والكسر إىل الوقف
وسنذكر على كل . على عدد ما يكثر يف دوره يف الشعر من ال يتسع الشاعر جهله

 . كون ذلك زيادة يف البيان ومعينا على احلفظواحد من هذه الضرورات شاهدا لي
إما إلقامة وزن، وإما : وأما مل يدخل الشاعر يف الضرورة فألحد ثالثة أشياء: فصل

 . لضعف تصرف، وإما لبلوغ غرض ال بد منه وال يستطاع أن يعرب عنه إال بذلك اللفظ
ها صنف من: فهي تنقسم على ثالثة أصناف: وأما على كم ينقسم: فصل

يكون خفيفًا على القلوب شائعا يف األمساء ال ينقص الشعر وال يذم بركوبه الشاعر، 
وصنف ينتهي يف الرداءة ويلزم صاحبه الذم ويذهب جة الشعر، وصنف يقع بينهما 

 . يف درجة التوسط وهو محتمل ِلما فيه من الضعف
 ألنه جيري جمرى قصر املمدود: فاثنتا عشرة ضرورة وهي: أما الصنف األول

 ) كامل: (االختصار وشاهده
 )١(ال بد من صنعا وإن طال السفر

 ) رجز: (ومثله لسواد بن عدي
 )٢(   مين احلفيظةُ واحلَيا قد أعقبا ففعلت ذلك كاملغار فأصبحت 

وصرف ما ال ينصرف ألنه رجوع إىل األصل . وهو ممدود. فقصر احلياء
 ) طويل: (وشاهده

                                                           

 . ٢٨: ، واملنقوص واملمدود للفراء٤/٥١١: مثل يف جزيرة العرب، وعجزه عند العيين) ١(
 . البيت من الكامل، وقد سبق خترجيه) ٢(



ف املشكل يف النحوكش٤١١ 

 )١(إذا املوت للألبطاِل كانَ تحاِسيا   لى قسمام   كأنّ دنانريا ع
، وحذف التنوين اللتقاء )قوارير. (]١٥: اإلنسان[ قواريرا :وقد قُرئ

 ) كامل: (الساكنني ختفيفًا إذا قابله ألف وصل وشاهده
 )٢( وِرجالُ مكة مسنتونَ ِعجاف  عمرو الذي هشم الثريد ِلقَوِمِه  

 ) اربمتق: (ومثله
   رم بن متيم ا  فأّما متيمروىب ِنيام القَوم م٣(فألفاه( 
 ألنها مجيعا من أفعال املقاربة ؛ثبتها يف خرب كادأوحذف إنّ من خرب عسى و

 ) بسيط: (وشاهد احلذف
 )٤(وهنا عسى عربةٌ ِمنها تخلصين دعِني أبكي ذنويب ما بقيت هلا   

 ) رجز: (وشاهد اإلثبات
 قد كاد من طوِل البلى أن يمصحا  

 ) وافر: (وإشباع احلركات حىت يصرن حروفًا وشاهده
 )٥(ومن ذم الرِّجاِل مبنتزاِح وأنت من الغواية حني تدعى    

 ) بسيط: (آخر يف الياء. أراد مبنتزِح
 )٦(نفي الدَّراِهم تنقاد الصَّياريِف  تنفي يداها احلصى يف كلِّ هاِجرٍة   

                                                           

 . سبق خترجيه) ١(
 . ٦٦٣ص: اعي، اإلنصافالبيت من الكامل وهو إىل مطرود بن كعب اخلز) ٢(
: هـ، والكتاب نسبه إلي١٨٨: ديوانه: البيت من املتقارب وهو إىل بشر بن أيب خازم انظر) ٣(

 . ١/٤٤١): روب(، واللسان مادة ٩٤: ، ونسبه له يف التقفية١/٤٢
 . البيت من البسيط ومل أهتد لقائله) ٤(
قيق حممد نفاع وحسني عطوان، ، حت٩٢: البيت من الوافر، وقد نسب البن هرمة، ديوانه) ٥(

. وهو يف رثاء ابنه) وأنت من الغوائل حني ترمي: (، وفيه٢٩: يف سر صناعة اإلعراب
، نسبه احملقق إىل ابن هرمة وكذلك نسب ٢/١٥١: وكذلك يف بيان غريب إعراب القرآن

 . ٨٣:  وابن الشجري ومنهجه يف النحو٢/٣١٦، ١/٤٢: إليه يف اخلصائص
، مفردا، ويف سر صناعة ٥٧٠: لبسيط وقد نسب إىل الفرزدق وهو يف ديوانهالبيت من ا) ٦(

، ٢/٢٥٨: ، نسبه له واملقتضب٨٣: ، وابن الشجري ومنهجه يف النحو١/٢٨: اإلعراب
 ). الدراهيم(بدل ) الدنانري: (، وفيه١/١٠: والكتاب



 ٤١٢

 ) بسيط: (آخر يف الواو.  الدراهم والصيارفأراد
 )١(من حوثُما سلكوا آِتي فانظور

: زيلـويف التن. ان ذلك يف القوايف لَم يكن ضرورةـإن كـنظر، فـاأراد ف
ىسنسنقرئُك فَالَ ت ]٦: األعلى[، فأضلونا السبيال ]وهي ]٦٧: األحزاب 

 وقلب اهلمزة ياًء أو ألفًا أو واوا، .وحنو) عليهمو: (تسمى ألف إحلاق وكذلك قُرئ
 ) رجز: (يكفيك يف مجيعها شاهد واحد وهو قول الشاعر

 )٢(لَما توانيت وما وفيتا أخطأت يا صوحانُ إذ خِطيتا   
 ) متقارب: (وشاهده. وختفيف املثقل

 وابنا لصوحان علَى ديِن علي قبلت عليا وهند احلمل   
 ) رجز: (هوتثقيل املُخفف، وشاهد

 ضخم يحب اخلُلُق األضخما
 . أراد الضخم فثقل

والفصل بني املُضاف واملضاف إليه بالظرف واحلرف التساع القرب فيهما 
 ) سريع: (وشاهد الظرف

 )٣(ِهللا در اليوم من المها
 ) رجز: (ومثله

 )٤(طباِخ ساعاِت الكرى زاد الكَسل
 ) بسيط: (وشاهد احلرف لذي الرمة. كرىفأضاف طباخا إىل زاد وفصل ساعات ال

 )٥(  أواِخِر املَيِس إنقاض الفَرارِيج كأن أصوات ِمن إيغاِلهنَّ ِبنا 
                                                           

 .يوأنين حومثا يسري اهلوى بصر:  البيت من البسيط تقدم خترجيه، وصدره) ١(
 . البيت من الرجز ومل أهتد لقائله) ٢(
خليل . البيت من السريع وهو قول عمرو بن قميئة، ديون عمرو بن قميئة حتقيق وشرح د) ٣(

: ابـ، والكت٣/٢٠: ، وابن يعيش٢/٢٤٧: ، واخلزانة٤/٣٧٧: ، املقتضب٧٣العطية ص
 ملا رأت ساتيد ما استعربت:    وصدره. ١/٩١

 .  سبق خترجيهالبيت من الرجز وقد) ٤(
، واللسان ١٨٠، ١/١٧٩: البيت من البسيط وقد نسب إليه يف سر صناعة اإلعراب) ٥(

= 
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ف املشكل يف النحوكش٤١٣ 

 ) طويل: (وسكون الواو يف حال النصب وكذلك الياء أيضا مثالُ الواو لعامر بن الطُفيل
 )١(ٍبأبى اُهللا أن أمسو بأم وال أ وما سودَّتِني عامر عن وراثٍة   

 ) رجز: (وشاهد الياء
 )٢(أيدي عذارى تعاطني الورق  كأنَّ أيديهن بالقاِع القَرق   

 ) طويل: (وحذف الياء من االسم املنقوص مع النصب وشاهده
    ا ولو أنّ واش باملدينة دارهوداري بأعلى حضرموت اهتدى ِلي 

 .  ولو أن واشيا: واألصل، واش:فقال
 وهي النصب بالفاء يف الواجب ؛حدى عشر ضرورةإب: طوأما الصنف املتوس

 ) وافر: (شاهده
 )٣(سأترك مرتيل لبِني متيٍم    وأحلق باحلجاِز فأستِرحيا

 ) مديد: (وتأكيد اخلرب وشاهده
 )٤(ترفعن ثويب مشاالت ربَّما أوفيت يف علم   

 ) سريع: (وطرح األلف من أنا املضمر وشاهده لعدي بن زيد
يا ليتا حوايل أحيصى شربى أرتري وإن ذو عجة    م٥( ِشع(  

                                                           

، وفيه ويف سر صناعة ١/٩٢: ، والكتاب٢٥٠، ١/١١٩: ويف نقض، واخلزانة) ميس(
 ). إنقاض وهي أصواا(بدل ) أصوات(اإلعراب 

 كالب العامري وهو ابن عم هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن: عامر بن الطفيل) ١(
، ١/٣٣٤: الشعر والشعراء البن قتيبة: لبيد الشاعر وكان فارس قيس وكان أعور، انظر

، حتقيق كرم البساين، ١٣: ، والبيت من الطويل وهو يف ديوانه١٥٤: واملؤتلف واملختلف
 . ٢٨: ، وديوانه برواية أيب بكر األنباري عن ثعلب٣٣٦: ونسب إليه يف الشعر والشعراء

. قاع املستوى األملس: ، القرق٤١٩: إصالح املنطق: البيت من الرجز وقد نسب إىل رؤبة انظر) ٢(
الدراهم، ونسب إليه يف اللسان وهو مما نسب إليه : والورق. واملكان املستوي اخلايل من احلجارة

 . ٢/٢٩١، ١/٣٠٦: ، وصدره يف اخلصائص٣/٥٢٩: ، واخلزانة١٧٩: يف الديوان
، ٧٧، ويف حاشية شواهد الكتاب ص١/٤٤٨، ١/٤٢٣: الكتاب: يت من الوافر انظرالب) ٣(

 .وذكر أن العيين والسيوطي نسباه إىل املغرية بن حبناء
 . ٥/١٧٤٠): مشل(البيت من املديد، سق خترجيه، ونسبه صاحب الصحاح خلزمية مادة ) ٤(
 . ١٨١:  بنت الشاطئرسالة الغفران أليب العالء حتقيق: البيت من السريع انظر) ٥(



 ٤١٤ كشف املشكل يف النحو

لكن أنا أقول هو اهللا :  تقديره]٣٨: الكهف[ لكنا هو اهللا :ويف الترتيل
 . فطرح األلف األوىل من أنا وليس لضرورة

: شاهد التذكري. وتأنيث املذكر وتذكري املؤنث، إذا كانا غري حقيقيني
 ) متقارب(

 )١(وال أرض أبقل إبقالَها ها   فال مزنةٌ ودقت ودق
 ) طويل: (وشاهد آخر

 وما كان نفسا بالفراِق تطيب أجر ليلى بالفراق حبيبها   
 ) طويل: (وشاهد التأنيث

 )٢(كما شرقت صدر القناة من الدم تشرق بالقول الذي قد أذعته   و
 . أنت الصدر وهو مذكر

وهو أن . ل النكرة يف باب كانوإحالل النكرة يف حمل املعرفة واملعرفة يف حم
 ) وافر: ( للقطاميهوشاهد. جيعل النكرة امسا واملعرفة خربا

 )٣(وال يك موقف منِك الوداعا ِقفي قبلَ التفرِق يا ضباعا   
با على مذهب أيب عمرو ورفعا على مذهب صوإثبات التنوين يف املُنادى ن

 ) وافر: (اخلليل وشاهده
 )٤( مطَرا عليها    وليس عليك يا مطَر السَّالمسالم اهللا يا

: وقلب الفاعل مفعوالً، واملفعول فاعالً إذا عرف املعىن وشاهد قول األخطل
 ) بسيط(

 جنران أو بلغت سوءاِتهم هجر ِمثل القنافذ هدَّاجون قد بلغت   
 ) متقارب: (وحذف ضمري الشأن والقصة من إنّ وشاهده

 ل الكنيسة يوما   يلْق ِفيها جآِذرا وظَِباءإنَّ من يدخ
                                                           

 . ، نسبه إىل عامر بن جوين١/٢٤٠: الكتاب: البيت من املتقارب انظر) ١(
: ، واملقتضب١١٩ص: ، وديوانه١/٢٥: الكتاب: البيت من الطويل وهو إىل األعشى انظر) ٢(

 .  دون نسبة٤/١٩٧
 . ١٩٧: ، وشعراء النصرانية بعد اإلسالم٢٤٠: ديوانه: البيت من البحر الوافر انظر) ٣(
 . ق خترجيهبالبيت من الوافر، وقد س) ٤(



ف املشكل يف النحوكش٤١٥ 

 ) طويل: (والفرار من الضم والكسر إىل الوقف وشاهده
 )١(من اإلبل دبرت صفحتاه وكاهله وإن أهجه يضجر كما ضجر بازلٌ   

 ) جمزوء البسيط: (ومثله يف الضم
 لو كان ِفيِه ضربةُ العنِق أصدق بقولك تنج بالصدِق   

 . فافهم ذلك
 َباٌب ِمن الضروَرات آخر

مد : وأما الصنف املنتهى يف الرداءة مع جواِزِه فذلك مثان عشرة ضرورة وهي
 ) متقارب: (-رضي اهللا عنه-املقصور، وشاهده قول عمر بن اخلطاب 

 )٢(فهذا يعِطي وهذا يحد  إنَّما الفقر والغناُء إىل اهللا    
  )يفجمزوء اخلف: (وقطع ألف الوصل، وشاهده

 )٣(ظلمت نصف امسها    هي دنيا وآخره
 ) طويل: (ووصل ألف القطع وشاهده

 )٤(بل أنت أتيت الدهر إال تصّدعا فقالت وما مهت برجع جوابنا   
 ) وافر: (ومثله

 بأنَّ عوانة الضبعي فَّرا أال أبلغ حامتًا وأبا عِدي    
ة واملوصول، شاهد املبتدأ والفصل بني املبتدأ واخلرب، والنعت واملنعوت، والصل

                                                           

 ). االدم(بدل ) فان(، وفيه ٧/١٢٩: شرح املفصل: البيت من الطويل وهو من شواهد ابن يعيش انظر) ١(
دون أن ينسبه لقائل، ومدرسة ) من اهللا: (، وفيه٤٠٤ص: البيت صدره يف اإلنصاف) ٢(

 . ٤٩٣ص: البصرة النحوية
سليم : قال حمققه الدكتور. ١٨: اخلفيف ونسب إىل األصمعي، كتابه االشتقاقالبيت من جمزوء ) ٣(

 : وقال األصمعي وقد دخل على الرشيد يف جملسه وكان يتحدث عن جارية امسها دنيا: النعيمي
 متلك القلب قَاِهره إنَّ دنيا هي اليت   

 رسالة ماجستري للدكتور صالح شعر أيب عيينة املهليب مجع وحتقيق:      والبيت أليب عيينة، انظر
، ٣/١٦٨: واألغاين تصحيح أمحد الشنقيطي. ٢٢١م، ص ١٩٧٣الفرطوس، القاهرة، 

م، وكذلك أليب نواس ١٩٦٤، ديوانه دار صادر، ٢٢١والبيت يف ديوان أيب العتاهية، ص
 . يف شعر أيب عيينة، ونقضوها يف ديوان أيب نواس. ديوانه حتقيق إيفالد فأغنر

 . من الطويل ومل أهتد لقائلهالبيت ) ٤(



 ٤١٦ كشف املشكل يف النحو

 ) طويل: ( قول الفزدق، وشاهدهوخربه، واملنعوت ونعته
 )١(أبو أمِّه حيٌّ أبوه يقَاِربه  وما مثله يف النَّاس إال مملَّكًا   

) وأبو أمِّه: (وبني قوله. وهما مبتدأ وخرب) حي(وبني ) مثله(ففصل بني 
أبوه : (بقوله) يقاربه(وبني ) حي(صل بني وف. وهما أيضا مبتدأ وخرب) حبي) (وأبوه(

 ). حلي(مجلة يف موضع رفع على النعت ) يقاربه
وما مثله حي يقاربه يف الناس إال مملكًا أبوه الذي (واهللا أعلم، : وتقدير البيت

وما مثله حي مقارب له يف الناس إال املَملّك خالُه : كأنه قال. أبو أمه أبوه وهو خاله
 . الذي أبوه أمك أبوه هو خالكألنّ 

 ) طويل: (وشاهد الفصل بني الصلة واملوصول قول الفرزدق
 )٢(نكن مثل من يا ذئب يصطحباِن  تعش فإن عاهدتين ال ختُونين   
 ) متقارب: (قال عامر بن مالك. والترخم يف غري النداء وشاهده

 أنا آيت طائعا    يف املقاِد غري مكني
 ) رجز: (وإظهار املدغم وشاهده. خمأراد عامر فر

هللا العلي األج ٣(    ................  ِللَاحلمد( 
 ) خفيف: (هوإحلاق املعتل بالصحيح وشاهد

 اتاِعمواِري ناٍد جع٤(ِلس( 

 ) رجز: (ونقص اجلموع عن أوزاا شاهده
    ...................ِت األمِر الَِّئمأّعده ملص

 ) سريع: (اب وشاهده قول امرئ القيسوطرح اإلعر
 )٥(إمثًا ِمن اهللا والَ واِغِل اليوم أشرب غري مستحِقٍب    

                                                           

، وهو غري موجود يف ديوانه طبع دار ١/١٤: الكتاب: البيت من الفرزدق من الطويل انظر) ١(
 . ، ميدح هشام بن عبد امللك١/٨٧: صادر بريوت، وأظنه ساقط من القصيدة

 . ٢/٣٢٩: ديوان الفرزدق: البيت من الطويل انظر) ٢(
الواهب : ، وعجزه١٤٨: املوشح للمرزباين:  النجم انظرالبيت من الرجز وهو إىل أيب) ٣(

 .ازيل: ، وفيه٢/٣٠٢: والكتاب نسبه) الوهوب: (ويف املرزباين. الفضل الوجوب ازل
 . البيت من البحر اخلفيف ومل أهتد لقائله) ٤(
 . ٢٥٨: ديوانه: البيت من السريع انظر) ٥(



ف املشكل يف النحوكش٤١٧ 

 ) طويل: (واجلر على اجلوار وشاهده قوله أيضا
 )١( كُبير أُناٍس يف ِبجاٍد مزّمِل  كأنَّ ثُبيرا يف عرانني وبِلِه  

 ) طويل: (ار لبجاد ومثله قولهفنعت كبري أناس مبزمل وهو جمرور على اجلو
    فُهفَنص الفُؤاد تِل وإنَّك قسَّمكبِديٍد ميف ح ٢(قَِتيلٌ ونصف( 

فمكبلٌ نعت لنصف جمرور جبواره حديد، وقد رِوي عنه اجلر ضرورة لغري 
 ) كامل: (جوار وهو قوله يصف ناقة

 مرؤ صرِعي علَيك حراَمإنِّي ا جاَلَت ِلتصرعِني فقُلت لَها ارعِوي   
 ) كامل: (والقوايف مكسورة بدليل قوله

 )٣(ورجعِت ساملةَ القَرا ِبسالِم فجزيِت خري جزاِء ناقة واحٍد   
وحذف حرف النداء من النكرة . وروى األصمعي أنه إقواء فرفع حراما

 ) طويل: (واملُبهم شاهد النكرة قول امرئ القيس
ِري لَسعما لَعالرَّباِب إذا غَد بن د   فافرِس محر كا ِمنإلين ٤( أحب( 

أي نعت ألنه يكون على تلك احلاِل منتنا، وشاهد املبهم . أراد يا فأفرس حمِر
 ) كامل: (قول املتنيب

 )٥(.... .... ....هذه برزت لنا فهجت رسيسا 
 ) كامل: (نيبوالنصب بأن حمذوفة شاهده قول املت. أراد يا هِذي

 )٦(  خفَرا ومينعها احلَياُء تِميسا   بيضاُء مينعها تكلُّم دلُها 
 . أراد أن تكلم وأنْ متيس

                                                           

آفانني (، و)ثُبريا(بدل ) أبانا: (، وفيه٢٥ص: سديوان امرئ القي: البيت من الطويل انظر) ١(
 ). عرانني وبله(بدل ) ودقة

 . ١٢٨: ديوانه للسندويب: البيت من الطويل انظر) ٢(
 . ١١٦: ديوانه: البيتان من الكامل ومها المرئ القيس انظر) ٣(
 . ١١٣: ديوان امرئ القيس: البيت من الطويل، انظر) ٤(
 :، وعجزه٥٢: ، ولعبد الوهاب عزام١/٣٨٢: ديوانه للربقوقي: البيت من الطويل انظر) ٥(

 مث انثنيت وما شفيت نسيسا
 .٥٣: ، ولعبد الوهاب عزام١/٣٨٢: ديوانه للربقوقي: والبيت من الكامل انظر) ٦(



 ٤١٨ كشف املشكل يف النحو

 ) وافر: (وتأخري االستفهام وشاهده قول مجيٍل يف بعض التأويالِت
 )١(ِبالَ جرٍم أتيت ِبِه سالما  بثينةَ شأهنا سلَبت فُؤاِدي   

بثينة ما شأا سلبت فؤادي بال جرم أتيت به، فأخر ما سال : قدره بعضهم
وحذف األلف والياء من . واالستفهام له صدر الكالم وغري هذا التقدير أحب إيلَّ

 ) رمل: (شاهد األلف قول لبيد. آخر االسم بغري التقاء الساكنني
   لْ  فقتيلٌ ِمن لُكيٍز شاهدطُ ابِن املُعهجوٍم ورر٢(رهطُ م( 

 ) رجز: (د املُعلَّى، وشاهد الياءأرا
 )٣(دار لسعدى إذه من هواكَا

 ) كامل: (ومثله. أراد هي فحذف ياء اإلضمار
 )٤(ومسحت باللِّثتين عصف اإلثِْمِد كنواٍح رِيِش حمامٍة جنديٍَّة     

 . أراد كنواحي
: اهده للحطيئةواستعمال فَعال الذي هو من صفة املؤنث يف غري النداء ش

 ) وافر(
 )٥(إىل بيٍت قَِعيدته لَكَاِع  أطوِّف ما أطَوِّف مث آوي  

 . وذلك ممتنع إال يف النداء
 ) طويل: (وتوهني اهلمزة األصلية ودخول الِم االبتداء عليها وشاهده

  .. .... .... ....   برٍق إيلَّ حبيب ٦(ِلهّنك ِمن( 
 . ى إنَّ وهو غري جائٍزأراد ألنك فأدخل الالم عل

وتقبل ما نصحت . فافهم ما شرحت لك من هذا الكتاب موفقًا إن شاء اهللا
                                                           

 . سبق خترجيه) ١(
 : ١٩٠: ، بينما يف شرح ديوانه٢/٢٩١: الكتاب: البيت من الرمل، انظر) ٢(

  صادٍق   كليوٍث بني غاٍب وعصلُوقبيل من عقيل
 . ١/٩: البيت من مشطور الرجز نسب يف الكتاب إىل رؤبة) ٣(
 . ١/٩: الكتاب: البيت من الكامل وهو إىل خفاف بن ندبة السلمي، انظر) ٤(
 . ٢٨٠: ديوان احلطيئة: انظر) ٥(
 . سبق خترجيه) ٦(



ف املشكل يف النحوكش٤١٩ 

لك فيه مؤيدا بعوِن اهللا، ومل جنعل كتابنا هذا موقوفًا على فهم املبتدئ، ولكن اية 
للمتوسط، وتذكارا للمنتهي، وكذلك فلم نقصره على النحو وحده ومعرفة 

 ى إليه النظر وبلغه اإلعراب لكن مجعتستغىن عنها حسبما أدفيه من فُنوِن ال ي
وأن يؤيدين بالوقوف على . االجتهاد، وأنا أسألُ اهللا تعاىل أن يوفقين حلسن اخلامتة

ونصلي على حممد نيب األمة وشفيع . منهج السالمة، وأن حيملين من فضله دار املقامة
المه، وهو حسيب ونعم الوكيل، ونعم املوىل أهل اجلنة صلوات اهللا عليه وعلى آله وس

 . ونعم النصري، وال إله غريه، وال معدل عنه بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير
 واحلمد هللا رب األرباب وحده
 وسالمه وصحبه األكرمني وصلواته على سيدنا حممد وآله

 



عات            فهرس املوضو٤٢١ 

 
  فهرس موضوعات الكتاب

 
 الصفحة املوضوع

 ٣ املقدمة 
  :باب الكالم

 ٨ أما ما الكالم؟: فصل
 ٨ . ومسي كالما اللتئامه بالقلوب: فصل
 ٨ . وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

  :باب االسم
 ١٠ . االسم ما دل على معىن مفرد يف نفس شخص: فصل
 ١٠ . اهومسي امسا ألنه مسي مبسم: فصل
 ١١ . وعالمات االسم ثالثون عالمة: فصل
 ١٢ . واالسم ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

  :باب االسم الظاهر
 ١٣ الظاهر؟ ما أما : فصل
 ١٣ .ومسي ظاهرا: فصل
 ١٣ . وهو ينقسم على ثالثة: فصل

  :باب االسم املضمر
 ١٦ . أما ما املضمر: فصل
 ١٦ . به عن الظاهرومسي مضمرا ألنه كين : فصل
 ١٦ . وهو ينقسم على ثالثة أضرب: فصل

  :باب االسم املبهم
 ١٨ . أما ما املبهم: فصل
 ١٨ .  يتمحض إىل ظاهر الومسي مبهما ألنه: فصل
 ١٩ . ينقسم على ثالثة أضربهو و: فصل
 ٢٠ . وأما أحكام املبهم: فصل

  :باب الفعل



 ٤٢٢ فهرس املوضوعات

 ٢١ . أما ما الفعل: فصل
 ٢١ . ي فعالً ألنه لفظ يعرب به عن مجيع األفعالومس: فصل
 ٢١ . وعالمات الفعل أربع عشرة عالمة: فصل
 ٢٢ . وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل

  :باب من الفعل آخر يشتمل على أحكامه
 ٢٤ . واعلم الفعل ينقسم بعد ذلك قسمني: فصل
ـ         : فصل  ة أو واألفعال صحيحها ومعتلها ال ختلو أن تكـون ثالثي
 .باعيةر

 
٢٤ 

  :فباب احلر
 ٢٦ أما ما احلرف؟: فصل
 ٢٦ . ومسى حرفا لضعفه: فصل
 ٢٦ .وعالمات تعريه عن عالمات االسم والفعل : فصل
 ٢٧ .واحلروف تنقسم على ضربني: فصل

  :باب احلروف العاملة
 ٢٧ . حرفامثانية وأربعون هي؟ مأما ك: فصل
 ٢٧ .أما معانيهاو: فصل
 ٢٧ . تنقسم على ضربنيوهي: فصل
 ٢٨ . وعوامل االفعال مخسة عشر: فصل

  :باب احلروف اليت ليست بعاملة
 ٢٩ .أما كم هي؟ فهي تسعة وستون حرفا: فصل
 ٣٣ تعمل هذه احلروف؟لَم  موأما ِل: فصل
 ٣٣ .وأما معاين هذه احلروف: فصل

  :باب اإلعراب
 ٣٤ .اإلعراب هو اختالف أواخر الكلم: فصل
 ٣٤ . ا إلحد ثالثة أشياءإعرابي ومس: فصل
 ٣٥ .وألقاب اإلعراب أربعة: فصل
 ٣٥ . واإلعراب يكون ثالثة أشياء: فصل

  :باب املعرب



عات            فهرس املوضو٤٢٣ 

 ٣٧ .أمساء متمكنة، وأفعال مضارعة: املعرب شيئان: فصل
 ٣٧ . واملعرب ينقسم على أربعة: فصل

  :باب البناء
 ٣٩ .ا واحداالبناء لزوم أواخر الكلم حد: فصل
 ٣٩ . بناء ألنه ال يزوليومس:فصل
 ٣٩ .لقابه أربعة ضم وفتح وكسر ووقفأو: فصل
 ٣٩ . والبناء يكون بأربعة أشياء: فصل
 ٣٩ .والبناء يقع من الكلمة املبنية: فصل

  :ينباب املب
 ٤٠ أما ما املبين؟: فصل
 ٤٠ . ينقسم على أربعة أضرببينوامل: فصل
 ٤١ .  من األمساء على الفتحينبوالذي : فصل
 ٤٢ .والذي بين من األمساء على الكسر: فصل
 ٤٣ .والذي بين على الوقف من األمساء: فصل
 ٤٥ .وأحكامه التفصيل بني حتريكه وتسكينه وعلل بنائه: فصل

  :باب التثنية
 ٤٦ ؟ملثىنأما ما ا: فصل
 ٤٦ .واملثىن ينقسم على ثالثة أضرب: فصل
 ٤٧ . املثىن كثرية خمتلفةوأحكام: فصل

  :باب حكم الصحيح
  :باب حكم املعتل

 ٤٨ . وأما املقصور: فصل
   :باب حكم املركب

  :باب اجلمع
 ٥١ أما ما اجلمع؟: فصل
 ٥١ .وهو ينقسم على ضربني: فصل
 ٥١ . فأما ما أحكامه فمختلفة: فصل

  :باب مجع حكم املذكر السامل



 ٤٢٤ فهرس املوضوعات

 ٥٢ .شرائطه ثالث: فصل
 ٥٢ .وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل
 ٥٣ .وأحكامه خمتلفة: فصل
 ٥٣ . وحكم املعتل: فصل
 ٥٤ . وأما املركب: فصل

  :باب مجع املذكر الكسر
 ٥٦ .وأما الرباعي: فصل
 ٥٦ .وللخماسي أربعة أوزان: فصل

  :باب مجع املؤنث السامل
 ٥٧ .وأما ما فيه عالمة التأنيث: فصل
 ٥٧ .انت عالمة التأنيث تاء منقلبة من هاءن كإو: فصل

  :باب مجع املؤنث املكسر
 ٥٩ .فما جاء مفتوح األول ساكن الثاين: فصل
 ٦٠ .وما كانت حروفه أربعة: فصل
 ٦١ .وأما اخلماسي: فصل

  . كتاب العامل واملعمول
  :باب الفاعل واملفعول

 ٦٢ . حكم الفاعل أن يكون مرفوعا: فصل
 ٦٣ .فاعل ينقسم على ثالثة أضربوال: فصل
 ٦٣ . وللفاعل رتبتان بعد الفعل:فصل
 ٦٥ .ويفرق بني الفاعل واملفعول خبمسة أشياء: فصل
 ٦٥ .وحكم الفعل مع الفاعل واملفعول: فصل

  :باب ما مل يسم فاعله
 ٦٧ ؟ حذف الفاعلمأما ِل: فصل
 ٦٧ .والذي جيوز أن يقوم مقام الفاعل: فصل
 ٦٨ ا كيف يصاغ الفعل إذا بين ملا مل يسم فاعله؟وأم: فصل
 ملا مل يسم فاعله فستة يبىنوأما أي فعل ال جيوز أن : فصل
 .أنواع

 
٦٩ 
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  :باب املبتدأ وخربه
 ٧٠ أما ما املبتدأ؟ :فصل
 ٧٠ . وحكم املبتدأ أن يكون مرفوعا: فصل
 ٧١ . واملبتدأ ينقسم على ثالثة أقسام: فصل
 ٧١ . فهو كل كالم متت به الفائدةوأما اخلرب: فصل
 ٧١ .ىنوحكم اخلرب أن يكون هو املبتدأ يف املع: فصل
 ٧٣ . واخلرب ينقسم ثالثة أقسام: فصل
 ٧٣ .وجواز احلذف يف املبتدأ واخلرب على ثالثة أضرب: فصل

  :باب كان وأخواا
 ٧٤ . أما ما هي؟ فهي أفعال: فصل
 ٧٤ وأما كم هي؟: فصل
 ٧٥ .ا ما معانيها فمختلفةوأم: فصل
 ٧٥ وأما عملها؟: فصل
 ٧٦ وأما ما أحكامها؟ : فصل

  :باب أحكام األفعال الستة احملمولة على كان
 ٧٩ .وأحكامها خمتلفة كثرية: فصل
  : النافية ماباب
 ٨١ .أما مواضعها فتسعة: فصل
 ٨٢ .وأما ما عملها؟ فترفع االسم وتنصب اخلرب: فصل
 ٨٢ .ها يف العمل أن يليها امسها ويليه خربهاوشرائط: فصل
  :ن وأخوااإباب 
 ٨٣ أما ما هي؟:فصل
 ٨٣ .وأما كم هي؟ فستة: فصل
 ٨٣ .ومعانيها خمتلفة: فصل
 ٨٣ وأما ما عملها؟: فصل
 ٨٣ وأما مل عملت؟: فصل
 ٨٥ . فثالثة أضربهاوأما أحكام: فصل
 ٨٦ . وأما اجلائز: فصل



 ٤٢٦ فهرس املوضوعات

 ٨٧ . عوأما املمتن: فصل
  :باب ال
 ٨٩ . يف مخسة وتعمل يف ثالثةغىأما مواضعها فثمانية تل: فصل
 ٩١ . بشرطني وأما ما عملها؟ فهي تنصب االسم وترفع اخلرب: فصل
 ٩٢  ؟وأحكامها ثالثة أضرب: فصل

  :باب أعراب الفعل املستقبل
 ٩٤ .أما مل أعراب: فصل
 ٩٥ . وأما إعرابه فثالثة أشياء:فصل
 ٩٦ وأما مب يعرب الفعل املستقبل؟: فصل

  :باب األفعال الالزمة
 ٩٧  الفعل الالزم؟  ماأما:فصل
 ٩٧ . ا الزميومس: فصل
 ٩٧ .وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام: فصل
 ٩٨ .وأحكامه فهي كثرية منها: فصل

  :صرفنباب األفعال اليت ال ت
 ١٠٠ أما كم هي؟: فصل
 ١٠٠ وا أفعاالً؟وأما ما الدليل على ك: فصل
 ١٠٢ .وأما أحكامها فهي خمتلفة كاختالفها: فصل

  :باب األفعال املتعدية
 ١٠٤  ؟وأما ما املتعدي: فصل
 ١٠٤ . وأما مل مسى متعديا:فصل
 ١٠٤  ؟وهو ينقسم على ثالثة أقسام: فصل
 ١٠٦ . واجب وجائز وممتنع: وأحكام ثالثة: فصل

  :لباب عمل اسم الفاعل واسم املفعو
 ١٠٨ .ا؟ فالرفع يف الفاعل والنصب يف املفعولمأما ما عمله: فصل
 ١٠٩ وأما مل عمل اسم الفاعل؟ : فصل
 ١١٠ . يف العمل ثالثة أنواعهوأحكام: فصل

  :باب عمل الصفة املشبهة باسم الفاعل



عات            فهرس املوضو٤٢٧ 

 ١١٢ .أما ما عملها؟ كالرفع والنصب واجلر: فصل
 ١١٢ .سم الفاعلوأما مل عملت فلمشاتها ا: فصل
 ١١٣ . نقسم ثالثة أقسامت ةوأحكام الصفة كثري: فصل

  :باب املفعول املطلق
 ١١٦ .أما ما املفعول املطلق: فصل
 ١١٦ . به؟ فألحد ثالثة أشياءجيءأما مل : فصل
 ١١٧ وأما على كم ينقسم؟: فصل
 ١١٧ .وأما أحكامه فمختلفة واجب وجائز وممتنع: فصل

  :لهباب املفعول من أج
 ١٢٠ أما ما املفعول من أجله؟: فصل
 ١٢٠ :وشرائطه ست وهي:فصل
 ١٢٠ وأما على كم ينقسم؟: فصل
 ١٢١ وأما ما أحكامه؟: فصل

  :باب املفعول معه
 ١٢٢ أما ما املفعول معه؟:فصل
 ١٢٣ . وشرائطه أربع: فصل
 ١٢٤ وأما على كم ينقسم؟: فصل
 ١٢٦ .وأحكامه ثالثة أنواع: فصل
  : ظرف الزمانباب
 ١٢٧ أما ما هو يف نفسه؟: فصل
 ١٢٧ . والظرف ينقسم على ضربني: فصل
 ١٢٧ .وأحكام ظروف الزمان كثرية: فصل

  :باب ظرف املكان
 ١٢٩ أما ما هو؟ : فصل
 ١٢٩ . هم وخمتصبوهو ينقسم على ضربني م: فصل
 ١٣٠ . منهاكثرية وأحكام ظرف املكان : فصل

  :باب احلال
 ١٣٢ أما ما احلال؟: صلف



 ٤٢٨ فهرس املوضوعات

 ١٣٢ . وأما شرائط احلال: فصل
 ١٣٣ . واحلال ينقسم ثالثة أقسام: فصل
 ١٣٤ .وأحكام احلال كثرية: فصل
 ١٣٦ . وأما الذي جيوز أن يكون حاالً فثمانية أشياء: فصل

  :باب التمييز
 ١٣٧ .أما ما التمييز؟ فهو التفسري والتبيني: فصل
 ١٣٧ . ن يكون أ:وشرائطه مخس: فصل
 ١٣٨ .يز؟ فهو ينقسم على مخسةموأما على كم ينقسم امل: فصل
 ١٣٨ . وأما بعد كم يقع التمييز: فصل
 ١٣٩ . وأحكام التمييز: فصل

  :باب االستثناء
 ١٤١ ؟أما ما االستثناء: فصل
 ١٤١ وأما على كم ينقسم االستثناء؟: فصل
 ١٤٢ .وأما أحكام االستثناء فثالثة: فصل
 ١٤٣ . وأما اجلائز: فصل
 ١٤٣ وأما كم أدوات االستثناء؟: فصل

  :باب التعجب
 ١٤٦ أما ما معىن التعجب؟: فصل
 ١٤٦ وأما على كم ينقسم؟: فصل
 ١٤٧ . وأما أحكام هذا الباب: فصل
 ١٤٨ . وأما اجلائز فأنه جيوز: فصل

  :باب النداء
 ١٥١ .أما كم أدوات النداء؟ فسبع: فصل
 ١٥١ ؟ املنادىأما على كم ينقسمو: فصل
 ١٥٤ .وأحكام النداء ثالثة: فصل

  :باب احلروف اليت تنصب الفعل املستقبل
 ١٥٦ .أما كم هي فهي تسعة: فصل
 ١٥٦ .ومعانيها خمتلفة: فصل



عات            فهرس املوضو٤٢٩ 

 ١٥٧ .وشرائطها: فصل
 ١٥٧ .وهي تنقسم على ضربني: فصل
 ١٥٧ . كثرية خمتلفةهاوأحكام: فصل

  :و والفاءباب أحكام أو الوا
 ١٦٠ .ا إذا كانت مبعىنإوأما أو ف: فصل
 ١٦٠ . وأما الواو فأا أيضا تنصب مبعىن أن: فصل
 ١٦٢ .وأما الفاء فأا تنصب اجلوابات الثمانية: فصل

  ::باب اجلر
 ١٦٤ أما ما اجلر؟: فصل
 ١٦٤ .وأما كم عالمات اجلر فثالث: فصل
 ١٦٥ اجلر؟وأما مب يكون : فصل
 ١٦٥ وأما على كم تنقسم أدوات اجلر؟: فصل
 ١٦٧ .وأما معانيها فهي خمتلفة كاختالفها: فصل
 ١٧١ .وأما أحكام حروف اجلر: فصل

  :باب القسم
 ١٧٢ أما ما حقيقة القسم؟: فصل
 ١٧٢ . وهو ينقسم على ضربني: فصل
 ١٧٥ . وأدوات القسم ست: فصل
 ١٧٥ .نفسها يف أالختالفهاوأحكامها خمتلفة : فصل

  :باب اإلضافة
 ١٧٧ أما ما اإلضافة؟: فصل
 ١٧٧ وأما على كمك تنقسم اإلضافة؟: فصل
 ١٧٨ ؟وأما ما أحكام اإلضافة: فصل

  :باب اجلزم
 ١٨٠ . أما كم أدوات اجلزم؟ فهي مخس: فصل
 ١٨٠ وأما ما معاين أدوات اجلزم؟: فصل
 ١٨١ . وأحكامها تنقسم قسمني: فصل

  :باب الشرط



 ٤٣٠ فهرس املوضوعات

 ١٨٢ أما كم أدوات الشرط؟: فصل
 ١٨٣ .وأدوات الشرط تنقسم ثالثة أقسام: فصل
 ١٨٤ . ة فهي كثريهاوأما أحكام: فصل

  :باب النعت
 ١٨٨ أما ما النعت؟: فصل
 ١٨٨  به؟جيءوأما مل : فصل
 ١٨٨ ؟  النعتوأما على كم ينقسم: فصل
 ١٨٩ وأما ما أحكام النعت؟: فصل

  :باب العطف
 ١٩٣ أما ما العطف؟: لفص
 ١٩٣ .وأما كم أدوات العطف؟ فهي عشر: فصل
 ١٩٣ . تنقسم؟ فهي تنقسم على أربعة أقسام كموأما على: فصل
 ١٩٤ . وأما معانيها فمختلفة: فصل
 ١٩٦ .وأما أحكام املعطوف: فصل
 ٢٠٠ . يف عطف البيان وعطف البيان يلحق ذا الباب: فصل
  : التوكيدباب
 ٢٠١ التوكيد؟ما ما أ: فصل
 ٢٠٢ ؟  التوكيدوأما على كم ينقسم:فصل
 ٢٠٣ وأما ما أحكام التوكيد؟ : فصل
  : البدلباب
 ٢٠٥ أما ما البدل؟: فصل
 ٢٠٥ وأما على كم ينقسم؟: فصل
 ٢٠٨ وأما ما أحكام البدل؟ : فصل
   الفروعكتاب
  : ما ال ينصرفباب
 ٢١١ أما كم األمساء اليت ال تنصرف؟: فصل
 ٢١٥ وأما مل منعت هذه األمساء الصرف؟: فصل
 ٢١٦ ؟ العلل املانعة كموأما: فصل



عات            فهرس املوضو٤٣١ 

 ٢١٦ .ومجيع ما ال ينصرف ينقسم ضربني: فصل
 ٢١٧ .وأحكام ما ال ينصرف ثالث: فصل
  : النسبباب
 ٢١٩ أما النسب؟: فصل
 ٢١٩ .وهو ينقسم على ضربني: فصل
 ٢٢١ . تنعوممواجب وجائز، :  ثالثةهوأحكام: فصل
  : التصغريباب
 ٢٢٣ أما ما التصغري؟: فصل
 ٢٢٣ وأما على كم ينقسم التصغري؟: فصل
 ٢٢٥ وأما أحكام التصغري فثالثة: فصل
  : العددباب
 ٢٢٦  ينقسم على ضربني صريح وكنايةالعدد
 ٢٢٧ .فإذا صرت إىل العشرات: فصل
 ٢٢٨ .فإذا صرت إىل املائتني: فصل
 ٢٢٨ . إىل األلوفوإذا صرت: فصل
 ٢٢٨ .فإا تكون خبمسة ألفاظ:  كناية العددوأما: فصل
   : التاريخباب
 ٢٣٠ أما ما التاريخ؟: فصل
 ٢٣١ .اللغويني  وتاريخالنحويني،تاريخ : والتاريخ على ضربني: فصل
 ٢٣١ .  وأحكام التاريخ ثالثة: فصل
  : املعرفة والنكرةباب
 ٢٣٢ كرة؟أما ما املعرفة والن: فصل
 ٢٣٢ .اموأما على كم ينقسم كل واحد منه: فصل
 ٢٣٣ . منهافكثريوأما أحكام املعرفة والنكرة : فصل
  : اللفظعلى املفعول احملمول باب
   : تأكيد الفعلباب
 ٢٤٠ أما كم األفعال املؤكدة؟: فصل
 ٢٤٠ وأما على كم ينقسم الفعل املؤكد؟: فصل



 ٤٣٢ فهرس املوضوعات

 ٢٤٢ . ؤكدوأما أحكام الفعل امل: فصل
  : استعمال الفعل املعتل مع الضمريباب
 ٢٤٤ .فإن كان الفعل معتالً باأللف: فصل
 ٢٤٥ .ملؤنثل بالضمري تصفإن كان الفعل امل: فصل
 ٢٤٦ .باأللففإن كان فعل املؤنث معتالً : فصل
  :املضاعف استعمال الفعل باب
 ٢٤٧ .  احلرفنيإظهارأما الضرب األول الذي جيب فيه : فصل
 ٢٤٨ .اإلدغاموأما الضرب الثاين الذي جيب فيه : فصل
 ٢٤٨ . اإلدغاموأما الضرب الثالث جيوز فيه : فصل
  : بضمريهاملفعول اشتغال الفعل عن باب
 ٢٤٩ .الرفعأما الضرب األول الذي جيب فيه : فصل
 ٢٤٩ .النصبوأما الضرب الثاين الذي جيب فيه : فصل
 ٢٥٠ .الرفع  وجيوزالنصبث الذي حيسن فيه وأما الضرب الثال: فصل
 ٢٥١ . وجيوز النصبالرفع حيسن فيه  الذيوأما الضرب الرابع: فصل
ا معمول واحد م يذكر معهاللذين أحكام الفعلني باب

 :فيبتدرانه
 

 ٢٥١ .البصري على القول  متعدينيفإذا جئت بفعلني: فصل
 ٢٥٢ .الكويف على القول  متعدينيوإن جئت بفعلني: فصل
  : املعاينباب
 ٢٥٣ أما ما املعاين؟: فصل
 ٢٥٤ . عدداحيصىواملعاين خترج قسمتها إىل ما ال : فصل
 ٢٥٥ وأحكام هذا الباب كثرية : فصل
  : اخلربباب
 ٢٥٥ أما ما حقيقة اخلرب؟: فصل
 ٢٥٥ .وهو ينقسم على مخسة أقسام: فصل
 ٢٥٦ . كثريةوأحكام اخلرب: فصل
   : األمرباب
 ٢٥٧ األمر؟ما أما : فصل



عات            فهرس املوضو٤٣٣ 

 ٢٥٧ . ولفظه خيرج على عشرة أقسام: فصل
 ٢٥٨ . ومعانيهوحكم األمر على اختالف أقسامه : فصل
   : النهيباب
 ٢٥٩ أما ما النهي؟: فصل
 ٢٥٩ .ولفظه خيرج على ثالثة أقسام: فصل
 ٢٦٠ . مقدرة وال ظاهرة الوحكم النهي أنه ال يكون إال ومعه : فصل
  :ستخبار االباب
 ٢٦٠ أما كم أدوات االستخبار؟: فصل
 ٢٦١ االستفهام؟وأما على كم تنقسم أدوات : فصل
 ٢٦٢ .أقساموأما أحكامها فكثري ينقسم ثالثة : فصل
 ٢٦٣ .اإلعراب يف مواضعها من هاوأما حكم: فصل
  : أمساء األفعالباب

 ٢٦٥ .أما ما هي؟ فهي أمساء كلهاولك فيه  مخسة أسئلة 
 ٢٦٦ .ومعانيها خمتلفة: فصل
 ٢٦٦ أما على كم تنقسم؟: فصل
 ٢٦٦ . كثرية تنقسم ثالثةهاوأحكام: فصل
 ٢٦٨ .االختصار ا؟ فلغرض عظيم وهو جيءوأما مل : فصل
  : أمساء النواقصباب
 ٢٦٩ .أما كم هي؟ فعشرة: فصل
 ٢٧٠  توصل؟اوأما مب: فصل
 ٢٧٠ وأما ما أحكامها؟ : فصل
  : يف املعرب واملبينواإلعرابناء  علل البباب
 ٢٧٣ .ةأما املبين لعل: فصل
 ٢٧٤ وأما كم علل البناء واإلعراب؟: فصل
 ٢٧٧ وأما ما أحكام املعرب واملبين؟: فصل
  : التنوينباب
 ٢٧٩ .التنوين نون ساكنة: فصل
 ٢٧٩ .ينصرفا بني ما ينصرف وما ال وجيء به فرقً: فصل



 ٤٣٤ فهرس املوضوعات

 ٢٧٩ . مخسة أقساموهو ينقسم على: فصل
  : الوقفباب
 ٢٨٢ .الوقف ضد الوصل: فصل
 ٢٨٢ .وجيء به لوجهني: فصل
 ٢٨٢ وأما على كم ينقسم؟: فصل
   : األلفاتباب
 ٢٨٥ .غالبا  احلروفدونفألف الوصل يف األمساء واألفعال : فصل
 ٢٨٦ . واحلروفواألفعالوألف القطع تدخل األمساء : فصل
  يف وال تكونواألفعالتكون يف األمساء صل وألف األ :فصل

 .احلروف
٢٨٧ 

  : احلكايةباب
 ٢٨٨ أما ما احلكاية؟: فصل
 ٢٨٨ وأما على كم تنقسم احلكاية؟: فصل
 ٢٨٩ . منهاةوأما أحكام احلكاية فكثري: فصل
  : أصول املمدودباب
 ٢٩٠ .أما املمدود: فصل
 ٢٩٠ .ومقيسواملمدود ينقسم على ضربني مسموع : فصل
 ٢٩١ .وأما أحكام املمدود: فصل
  : أصول املقصورباب
 ٢٩٢ .أما املقصور: فصل
 ٢٩٢ .ومقيسواملقصور ينقسم على ضربني مسموع، :فصل
 ٢٩٢ . وأما أحكام املقصور: فصل
 وما يقصر فال ميد وما يقصر وميد يقصر، ما ميد فال باب

 :واملعىن واحد
 

 ٢٩٤ .أما ما ميد فال يقصر: فصل
 ٢٩٦ .وأما ما يقصر فال ميد: فصل
 ٢٩٧ .وأما ما ميد ويقصر واملعىن واحد: فصل
   حركاته بعضويلي هذا الباب ما يقصر فإذ غري : فصل



عات            فهرس املوضو٤٣٥ 

 ٢٩٨ .  واملعىن واحدمد
  : ويقصر فيكون له معىن آخرمعىن ما ميد فيكون له باب
 ٣٠٠ .يف مكسور األول: فصل
 ٣٠١ .يف مضموم األول: فصل
  :دود املقيس املمباب
 ٣٠١ .فاألمساء غري املصادر ستة أوزان: فصل
 ٣٠٢ .وأما املصادر فعلي ضربني:فصل
  : املقصور املقيسباب
 ٣٠٤ .واملصدر املقصور على ضربني: فصل
 ٣٠٤ .وأما األفعال: فصل
 وما يفتقر القراءة التصريف واخلط وما يتصل بذلك من كتاب

 إىل معرفته الشاعر
 

  :حلروف ذكر اباب
 ٣٠٧ .عددالأما كمية : فصل
 ٣٠٨ .وأما معرفة خمارجها: فصل
 ٣٠٩ .وهي تنقسم على ضربني: فصل
  : قسمة التصريفباب
 ٣١١ .أما الزيادة فتكون بعشرة أحرف: فصل
 ٣١٣ .حرفًاوأما البدل فهو يكون بأحد عشر : فصل
 ٣١٧ .وأما احلذف فهو حذفان: فصل
  : يف التصريفونوالسك تغيري احلركة باب
 ٣٢٢ .أما القلب فهو على ضربني: فصل
 ٣٢٤ وأما تغري احلركة والسكون والفرق بني ملتبسني: فصل
 ٣٢٧ .للتخفيفوأما تغيري احلركة إىل السكون : فصل
  : معاين التصريفباب
 ٣٢٨ .أما الزيادة والنقصان: فصل
 ٣٢٨ .وأما التثقيل والتخفيف: فصل
 ٣٣٠ .مز والتوهنيوأما اهل: فصل



 ٤٣٦ فهرس املوضوعات

 ٣٣٢ .وتغيري البناء الختالف املعاين: فصل
 ٣٣٤ . وأما بدل احلرف من احلرف: فصل
  : اخلطباب
 ٣٣٥ .أما حكم املمدود: فصل
 ٣٣٦ .وأما حكم املقصور: فصل
 ٣٣٦ .أما األمساء اليت تكتب باأللف: فصل
 ٣٣٧ .وأما الفعل: فصل
 ٣٣٨ . وأما احلروف: فصل
  :ة اهلمزباب
 ٣٣٩ ة؟أما ما اهلمز: فصل
 ٣٣٩ .واهلمزة تنقسم على أربعة أقسام: فصل
 ٣٣٩ .وأما حكم اهلمزة: فصل
  : الوصل والقطعباب
 ٣٤١ . فإا تكون امسا)ما(أما : فصل
 ٣٤٢ .املفتوحةوأما ال فأكثر ما يتصل ا أن : فصل
 ٣٤٢ . املبهماتبابوأما ها فالغالب عليها الدخول يف : فصل
  : الزيادةباب
 ٣٤٣ .فاهلاء تزداد من األفعال: فصل
 ٣٤٣ .وأما الواو فتزاد يف موضعني: فصل
 ٣٤٤ .مواضعوأما األلف فتزاد يف ثالثة : فصل
  : احلذفباب
 ٣٤٥ .موضعافاأللف حتذف يف اثنني وعشرين : فصل
 ٣٤٦ .والياء حتذف يف موضعني: فصل
 ٣٤٧ . واوانفيهاجتمع والواو حتذف يف كل موضع : فصل
 ٣٤٧ .واحلرفان املثالن: فصل
 ٣٤٧ .ومىت اجتمعت ثالث صور: فصل

  :باب بدل احلرف من احلرف
 ٣٤٧ .الواو تبدل من األلف: فصل



عات            فهرس املوضو٤٣٧ 

 ٣٤٨ .واهلاء تبدل من تاء التأنيث يف األمساء: فصل
 ٣٤٨ .والياء تبدل من اهلمزة: فصل
  :لنقطا باب
  :ءةالقرا صورة الشكل وحكم باب
 ٣٥٠ أما كم أنواعه؟: فصل
 ٣٥٠ كيف يصور؟وأما : فصل
  : أحكام القراءةباب
 ٣٥٥ .أما الرفع والنصب واجلر والتنوين:فصل
 ٣٥٧ .وأما اختالفهم يف هاء اجلمع: فصل
 ٣٥٨ .فإن كانت هاء الضمري ملفرد: فصل
 ٣٥٨ .واحدةيف املد والقصر إذا كان من كلمة : فصل
 ٣٥٨ .ا يف ذال إذواختلفو:فصل
 ٣٥٩ .واختلفوا يف تاء التأنيث: فصل
 ٣٥٩ .)بل( و)هل(واختلفوا يف الم : فصل
 ٣٥٩ .وأما اختالفهم يف فرش احلروف: فصل
  :اهلمزتني يف هم اختالفباب
 ٣٦٠ .وأما اهلمزتان من كلمتني: فصل
 ٣٦١ .فإذا اتفقت حركاما: فصل
 ٣٦١ .ن اختلفت احلركتانإو: فصل
  :اإلمالة باب
 ٣٦١ أما ما اإلمالة؟: فصل
 ٣٦٢ .كلهوأما جيوز أن ميال من الكالم : فصل
 ٣٦٣ .وأما ما مينع من اإلمالة: فصل
  : معرفته الشاعرإىل الشعر وما يفتقر باب
 ٣٦٤ . نفسهأما ما الشعر يف: فصل
 ٣٦٤ . والقصدوالتقفيةشرائط الشعر ثالث، الوزن : فصل
 ٣٦٥ .عر ستةوحروف الش: فصل
 ٣٦٩ .وحركات الشعر ست: فصل



 ٤٣٨ فهرس املوضوعات

 ٣٧٠ .وعيوب الشعر ستة: فصل
  : حماسن الشعرباب
  :املذكورة شرح املعاين باب
 ٣٧٧ .أما االبتداء: فصل
 ٣٧٨ .وأما االعتماد: فصل
 ٣٧٩ .وأما الطباق: فصل
 ٣٧٩ .وأما التجنيس: فصل
 ٣٨٠ .وأما التقسيم: فصل
 ٣٨١ .وأما التسهيم: فصل
 ٣٨١ .وأما التصدير: فصل
 ٣٨٢ .وأما الترديد: فصل
 ٣٨٣ .وأما التبيني: فصل
 ٣٨٣ .وأما التقريع: فصل
 ٣٨٤ .وأما التتميم: فصل
 ٣٨٥ .وأما التصريع: فصل
 ٣٨٦ .وأما التفويق: فصل
 ٣٨٦ .وأما التتبيع: فصل
 ٣٨٧ .وأما التلميح: فصل
 ٣٨٧ .وأما الترصيع: فصل
 ٣٨٨ .بيهوأما التش: فصل
 ٣٨٩ .وأما االلتفات: فصل
 ٣٨٩ .وأما التوشيح: فصل
 ٣٩٠ .وأما اإلعنات: فصل
 ٣٩١ .وأما التدارك: فصل
 ٣٩٢ .وأما االستعارة: فصل
 ٣٩٥ .وأما النظر: فصل
 ٣٩٦ .وأما اإلشارة: فصل
 ٣٩٦ .وأما التقفية: فصل



عات            فهرس املوضو٤٣٩ 

 ٣٩٧ .وأما املبالغة: فصل
 ٣٩٨ .وأما االستطراد: فصل
 ٣٩٩ .املنافرة: لفص
 ٣٩٩ .وأما املقابلة: فصل
 ٤٠٠ .وأما املماثلة: فصل
 ٤٠٠ .وأما التسميط: فصل
 ٤٠١ .وأما التخميس: فصل
  : املطلقباب
 ٤٠٣ أما ما املطلق؟: فصل
 ٤٠٣ وأما على كم ينقسم؟: فصل
 ٤٠٤ .وأحكام تنقسم ثالثة أقسام:فصل
  : املقيدباب
 ٤٠٧ أما ما املقيد؟: فصل
  : اضطرإذا ما جيوز للشاعر ابب

 ٤١٠ .ضرورةأما كم الضرورات فنيف وأربعون : فصل
 ٤١١ وأما مل يدخل الشاعر؟: فصل
 ٤١١ وأما على كم تنقسم؟: فصل
 ٤١٦ . من الضرورات أخرباب

  الفهرس
 




